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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dördüncü Beş Yılik Kalkınma Planının (1979 -
1983) (3/442; S. Sayısı: 254) görüşülmesine devamı 
olumdu. 

25 . 11 . 1978 Cumartesi güınü saalt 14.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.41'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Basjkanıvıeiklli Adana 

Muslih Görentaş İsmail Hakkı öztorun 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

•">• « •» • •<» •+-

KİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanveklli Ali Fuat Eyiiboğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Nizam ettin Çobam (Kütahya), İrfan Bflnay (Çanakkale) 

• 

BAŞKAN — Miffleıt Meclisinin 11 nci Birleşimini 'açııyorums. 

H. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkın
ma Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasa
nın ikinci maddesinin (61 d) bendi uyarınca Hükü
mete geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının 1978 • 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştir
gelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plan Karma Komisyonu raporu. (Millet Mecisi : 
3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 254; C. Senatosu S. Sayısı: 824). (1) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş YAk Kalkınma Pla
nı ütoertimdekli göriiışimelere ıkalldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Saiym Hükümet?.. Yerin'de. 
Sayın Komisyon?.. Yerİlnlde. 

(1) 254 S. Sayılı basmayazi 22 . 11 . 1978 ta
rihli 8 nci Birleşim tutanağına eklidir, 

Üçüncü Hur görüşmeler, iki sayın üyenin konuş-
maisıyla tamamlanmıştı. Şimdi dördüncü tur görüş
melere başlıyoruz., 

Dördüncü ıturdia partiler sırasıyla; Cumhuriyet 
Halk Partisi, Adalet PaHöM, MiM Selâmet Par&i 
ve Milliyetçi Hareket Partisiidıir. 

Oumlhuriyeıt Halk Fatftüsii Grgipu aJdına Aydın 
Milletvekili Sayın Selama Gürgüç, buyurun efendiim. 

CHP GRUPU ADINA SELAMİ GÜRGÜÇ (Ay
dın) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Toplumsal gelişme ve siyasal bilinçlenme özellikle 
1970'li yıllarda çok hızlı olmuştur ülkemizde. Bu olu
şum çağ dişiliği, başıbozukluğu, sömürü düzenini sür
dürme istemlerini ve onun da ötesinde, faşizmi kıra
rak gelişmiş, bugün halkın yararını, ülkenin çıkarla
rını düşünen bir siyasal iktidar oluşturmuştur* 

Politika; toplumu yönetme, gelişmelerini yönlen
dirme sanatıdır. 1970'ler Türkiye'sinde toplumsal ge
lişme ve siyasal bilinçlenme, 1977'ler, 1978*ler Par-: 
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lamentosuna da yansımış ve etkilemiştir. Bunun do
ğal sonucu olarak, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planını hazırlayanların elinde, daha öncekilerden fark
lı bir nicelik ve nitelik kazanmıştır. Kalkınmanın mu
cizelerle, gelişigüzel atılımlarla değil, tutarlı ve sistem
li çalışmalarla gerçekleşebileceği anlayışı toplumda 
yerleşmiştir. 

Plan her şeyden önce kendi içinde tutarlı ve di
siplinli bir hedeftir. Bırakın dünün dün, bugünün 
bugün anlayışını, günün sabahında, öğlesinde ve akşa
mında kendi kendisiyle çelişkiye düştüklerini; yani dü
zensizliği, vurdumduymazlığı bu kürsüye getirenle
rin, birtakım büyük rakamların sıralanmasını plan 
gibi anlamaları bile bir aşamadır, bir olaydır bugün 
toplumumuz için. Hiç değilse dün pilav diyenler var
dı, bugün planı savunanlar var. Yavaş da olsa plan
lamanın önemi kavranmış görünüyor. 

Grupum adına bu Planın, dış ekonomik ilişkileri 
savunma ve dış politika bölümlerini irdelemeye çalı-

, sırken, hemen belirteyim, elimizdeki basılı belgede bü
tün karşılaştırmalar olduğu için rakamsal ayrıntılarla 
vaktinizi almayacağım. 

Dünyada ilk ulusal kurtuluş savaşı vermiş bir ül
kenin çocukları olarak; ekonomi, dış politika ve sa
vunma kavramlarının birbirinden ayrılmaz, hatta bir 
bütünün bölünmez parçaları olduğunu çok iyi bilme
miz gerekir. Bugün toplumumuzda ekonomiyi bir bü
tün olarak görme, toplum sorunları arasındaki bağ
lantıları farketme yeteneği yaygınlaşmış, ekonomimiz-
de'ki darboğazlar açık açric halkın ve yöneticilerin 
gözleri önüne serilmiş ve siyasal faaliyetler eskisin
den çok değişik bir öz kazanmıştır. 

Eskiyen ekonomik ve sosyal düzende gerekli de
ğişiklikleri yapmaktan ısrarla kaçınıldığı için, Türkiye, 
Cumhuriyet döneminin en ağır ekonomik bunalımı 
içine sürüklenmiş, bunun doğal sonucu olarak siya
sal yaşamı da etkileyen toplumsal sorunlar oluşmuş
tur. 

Dengeleri ve hedefleriyle Dördüncü Planı destek
liyoruz, gerçekçi buluyoruz, samimiyetine ve ciddiye
tine güveniyoruz. Ağır koşullar yüklenilerek geçmiş
ten kopuk bir plan yapılamayacağını bilen insanlar 
olarak, Dördüncü Beş Yıllık Planın olumlu ve olum
suz yönlerini değerlendirirken, Üçüncü Beş Yıllık 
Plandan ve daha önemlisi son 3 yılda bütün olanak
ları zorlanarak kullanılan seçim ekonomilerinden 
devraldığı bunalımı, ekonomik ve toplumsal sorun
ların sonuçlarını gözden uzak tutmamak gerekir. 

Sayın üyeler, bağımlılık ve bağımsızlık insan ka
fasında vardır, özyeterlilik, dış dünyaya sağlıklı açı
lımın iki önemli hedefidir bugünkü Planın. 

Çok yönlü uluslararası ekonomik işbirliği, dışa 
bağımlılığı azaltma gibi kavramlar, bu Planı önceki 
dönemlerden ayıran temel niteliklerdir. Kanımızca da
ha özgür, daha bağımsız bir tutumla hazırlanmış olan 
bu Planda iç ve dış nedenlerle içine sürüklendiğimiz 
ekonomik bunalımdan çıkarken, uzun vadeli geliş
me hedefleri gözden uzak tutulmamıştır. 

Türkiye, Planda söylendiği gibi çok yönlü bir 
uluslararası ekonomik işbirliği içinde dış ekonomik 
ilişkilerinde tutarlı, bilinçli, ülke yararına ve dışa ba
ğımlılığı azaltma yönünde bir tutum izleme duru
mundadır. Nedir bunun koşulları? Sanayileşme ve dış 
ticaret politikalarının birbiriyle tutarlı ve uyumlu bir 
bütün olarak yürütülmesi, çok uluslu şirketlerin ça
lışmalarının ülke yararına denetlenmesi, ikili ilişkile
re hız verme, yeni ilişki biçimleri aranması, üretece
ğimiz ürünler ve gerçekleştireceğimiz yatırımlarla 
bunların teknolojileri açısından çeşitli ülkelerde sa
nayi işbirliği alanlarının araştırılması, ekonominin te
mel girdilerinin uzun dönemli olarak karşılığında 
döviz ödenmeden sağlanması, tarım ürünleri yanın
da sanayi ürünleri dışsatımını ve bu tür malların çe
şitlendirilmesine önem verilmesi, dışsatım ile ilgili iş
lemlerin karmaşık bir düzenden kurtarılması, döviz 
planlaması, lüks mal dışalımının önlenmesi, enerji 
üretiminde doğal kaynaklara öncelik verilmesi, öz 
kaynaklarımızın yeniden organize olunarak harekete 
geçirilmesi. 

Son 3 yılda dünyada gelişen ve oluşan siyasal, 
toplumsal ve ekonomik olaylar karşısında kendini 
dünyaya kapatan yönetim anlayışı ve onun içte kay
naklan tüketici savurgan ekonomik politikası so
nucu, Türkiye'nin dış kaynaklara bağımlılığı arttıkça 
artmıştır. Dış borç miktarı 1977 yılı sonunda 12,5 
milyar doları bulmuştur ve üstelik bu borçlar üreti
mi ve dışsatımı artırıcı amaçlarla değil, halkın refah 
düzeyini yükseltmek için değil, kendilerine «milliyet
çi» adı takan sahte birtakım milliyetçi anlayışlar ta
rafından bir avuç spekülasyoncunun refahını yükselt
mek, ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını artırmak 
için kullanılmıştır. Bu dönem sonunda sanayimizin 
kendi kendine yeterlilik oranı artacak yerde, dışa ba
ğımlılık oranı yükselmiştir, artmıştır. 

örneğin, içte petrol arama işlemleri yavaşlatılır-
ken, ithal malı petrole dayalı enerji üretimi giderek 
artmıştır ve üstelik bütün bunlar milliyetçilik adına 
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yapılmıştır Türkiye'de. Dışa bağımlılığı artıran, kal
kınmayı köstekleyen bitmeyen dış kaynak ihtiyaçları, 
döviz sıkıntıları ve enflasyonun ananeden!, sanayide
ki bugün içinde bulunduğumuz çarpık yapıdır aslın
da. Sanayi, bugün olduğu gibi dışa bağımlı, yüksek 
maliyetli, dışsatımdan uzak bir yapıdan kurtarılıp, 
enerji sorunu çözülmüş, makine yapan makinelere 
yönelmiş, tarıma makine verebilen bir yapıya kavuş-
turulabilirse, bu bunalımlar ve darboğazlar şüphesiz 
geride kalır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
bunu cesaretle hedefliyor gördüğümüz kadarıyla. 

Planın birçok bölümlerinde kamu kesimine ve 
kooperatifçiliğe önem verilmesi, malum çevrelerce 
şiddetle eleştirilmektedir. Nedeni açıktır; ne yapısal 
değişiklik, ne toplumsal değişjklik ister bu çevreler; 
ama o değişiklikle Türkiye her bölümde olduğu gibi 
Türk dışsatımında da atılımlar sağlayacaktır ve sağ
lamaya başlamıştır bile. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının getirdiği 
önlemler uygulandıkça, birçok kuşkulu kimsenin ka
fasındaki bulutlar da dağılacak, Türkiye hastalıkları
nı atıp hızla gelişecek, geliştikçe daha da bağımsız-
laşacaktır. 

Geçtiğimiz dönemin bütün olumsuz etkilerini ma
zur gösterecek bir yanı vardır. Bu olumsuz etkiler, 
ekonomimizi etkilemiştir, siyasal ve sosyal çalkantı
lar yaratmıştır. Geçen dönemde AET, NATO, ambar
go gibi olumsuz gelişen ilişkiler, halkımızın kafasın
daki bağımsızlık ateşini daha da tutuşturmuş ve Tür
kiye'yi yeni ekonomik ilişkiler aramaya, bulmaya, kur
maya ve kendi kaynaklarını kullanmaya zorlamıştır. 

Dördüncü beş yıllık kalkınma döneminin öngör
düğü yeni ilişki biçimlerinin aranması, hem içinde 
bulunduğumuz ekonomik bunalımı atlatmamıza yar
dımcı olacak, hem de bölge ülkeleriyle dostluklar 
geliştirerek ileri karakol görünümündeki Türkiye'ye 
güven duyguları oluşturacaktır. Bu da dünya barışı
na yeni boyutlar kazandıracaktır. 

Bir dönüklük dönemine giren Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilişkilerimiz Türk ekonomisine, Türki
ye'nin sınaileşmesine ve hatta tarımda gelişmesine za
rar verebilecek bir noktaya dönüşmüştü. Plan, top
luluk ile ilişkileri, Türkiye'nin kalkınma ve sanayileş
mesini destekleyecek bir biçimde düzenlemeyi hedef
lemektedir. Ekonomimizin bir gerçeği olarak karşımız
da duran AET ile ilişkilerimizi, Türk ekonomisinin 
yararına çevirebilmek için bir süre tek taraflı dondu
rulması, Türkiye - AET ilişkilerini sağlam bir temele 
oturtarak gerekli değişiklikleri ve ilişkilerin alacağı 
biçimi saptamaktan başka bir şey değildir. Onların or
tak, bizim pazar olduğumuz bir Ortak Pazar (bir öl
çüde bugüne değin ilişkiler böyle gelişmişti) değil 
artık bugünkü hedef. AET'nin güçlü bir üyesi olma 
hedefidir izlenen politika. Bazıları, «İspanya, Yuna
nistan giriyor, biz dışarıda kalamayız» anlayışıyla ha
reket edebilirler. 1 yıldır uygulanan dinamik dış po
litikayla Türkiye başkalarına göre karar, politika 
oluşturma dönemini de geride bırakmıştır. Biz, ülke
mizin ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Za
ten bu, bizim parti olarak milliyetçilik anlayışımızın 
da bir gereğidir, 

Türkiye - AET ilişkilerinde kaynakları, ekonomik 
ve sosyal yapıları, amaçlan, uzun dönemli hedefleri, 
AET ile olan ilişkileri ve bunun kaydettiği gelişmeler 
farklı olan ülkelerin adımlarını izlemek son derece 
hatalıdır. Bunun böyle olduğu birçok ilişkilerimizde 
görülmüştür. Farklı ülkelerle aynı adımların aynı za
manda atılmamasının Avrupa dışında kalmak diye ni
telendirilmesi bizce son derece yanlıştır. 

Hükümetin bu konudaki tutumu açıktır. Hükümet, 
ortaklığın nihai amacı olan tam üyeliği gözden uzak 
tutmadığını belirtmiştir. Ancak, Türkiye'nin kaydetti
ği gelişmelerin, Topluluk ile ilişkilerin Türkiye'nin so
runlarının çözümüne ve ekonomik kalkınmasına ya
pacağı katkıya ve Topluluğun gelişmesinin sonuçla
rına bakmamız ve buna göre nihai hedefe ulaşmak 
için izleyeceğimiz ikili ilişki biçimi sonunda karar al
mamız, ülke yararına izlenecek politikanın gereğidir. 

Türkiye'nin topluluğa tam üye olabilmesi için, her 
şeyden önce, gelişmiş ülkelere benzer bir ekonomik 
yapıya sahip olması, sanayinin ve sanayi içinde te
mel sanayilerin belirli bir düzeye ulaşması gerekmek
tedir. Aksi halde, Topluluk ile aramızdaki ilişkilerin 
Türkiye yararına İşlemesi mümkün değildir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan ile Türkiye - AET iliş
kileri sağlıklı ve Türkiye'nin yararına işleyen bir bi
çime dönüşecektir ve bu uluslararası ekonomik ilişki-

- Türkiye, geçen bir yılda yaşadığı tüm ekonomik 
ve siyasal sıkıntılara rağmen, aynı ittifak sistemi için
deki dostlarının birçoğu dost ellerini uzatmada çe
kingen davranırken, yeni yeni ilişkiler geliştirmeye 
başlamış ve yanıt bulmuş bir ülkedir artık. Bu geliş
meler sağlanırken, gene özellikle son 3 yılda alabil
diğine bozulan, içinde bulunduğu ittifaklarla ilişkile
rini de gözden geçirmeye başlamış ve uzun vadeli dü
zenlemelerine bu planda olumlu olarak yer vermiş
tir, • 
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lerimizi çok yönleştirme yolundaki çabalarımızı en
gellemeyecektir. 

Her bakımdan sağlam tarihi ve kültürel bağların 
bulunduğu kalkınma için bölgesel işbirliği ülkeleri ve 
diğer bölge ülkeleriyle, özellikle Arap ülkeleriyle böl
genin ortak çıkarları doğrultusunda ekonomik, kültü
rel işbirliği bizim için her açıdan önem taşımaktadır. 

Sayın üyeler, çağımızda ekonomik anlamda ulus
lararası dayanışma ve yardımlaşmanın önemi büyük 
ölçüde artmıştır, tçinde bulunduğumuz darboğazdan 
çıkışta bu dayanışma ve yardımlaşmaya duyulan ge
reksinme azalmamış, artmıştır. 

Türkiye doğru bildiği yoldan sapmaksızm, kim
seye ödün vermeden ulusal bağımsızlığını güçlendire-
bilmek ve dışa bağımlılığını azaltarak güçlü sanayi ül
kesi olma amacında ve özgürlükçü demokrasi içinde 
kendi tercihleriyle bölge ve dünya barışını zedeleme
den, üyesi bulunduğu ittifak sistemi ve ekonomik ve 
mali kuruluşlarla ilişkilerini sürdürecektir. Ancak, ay
nı anlayış ve hassasiyetin, Türkiye'nin konumu içinde 
onlardan, o ilişki içinde bulduğu ittifak sistemlerin
den de isteme hakkı vardır. Karşılıklı ittifak sistem
leri ve bölge ülkelerinin içinde bulunduğu hassas du
rum nedeniyle, bu anlayışın ve hassasiyetin önemi 
azalmamakta, günden güne artmaktadır. 

Geride bıraktığımız 3,5 yıl, ittifak kurallarına .ay
kırı olarak, savunma araç ve gereçlerimize, müttefik
lerimiz tarafından ambargo uygulanan dönemdir. Bu
nun, herkesin bildiği haksız nedenlerini burada tar
tışmaya gerek duymuyoruz. Ancak, bu dönemde Tür
kiye'nin ulusal sanayii ile ulusal savunması arasında 
yapısal bir bağlantı ve dayanışma kurmak gerekirdi. 
O dönemde bu yolda herhangi bir somut adım, maa
lesef atilamamıştır-

Bu arada, bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. 
O sıkıntılı dönemin bir iktidar ortağının daha dün, 
Hükümetin yeni ulusal savunma kavramını bu kürsü
ye getirerek, «ne demek yeni ulusal savunma kavra
mı? Hangi ekonomik yapıyla gerçekleşir?» gibi kafa
larındaki tutsaklığı ortaya seren, bunu, akılları sıra 
şimdiye kadar yaptıkları gibi, birtakım Parlamento dı
şı güçleri, bazı tahriklerle, demokrasi ve Parlamento 
aleyhine harekete geçirebileceklerini sanarak çağrılar
da bulunmaya çalıştıkları dikkati çekiyordu. Dünyada 
ilk ulusal kurtuluş savaşını, kendi ulusal savunma gü
cüyle gerçekleştiren bir milletin Meclis kürsüsünde, 
Mustafa KemaPin kurduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde bu konuşmayı yapmak, tutsak ka
falı olmanın bir örneği olduğu kadar, bunu milliyet
çilik adına yapmak, tek kelime ile utanç vericidir. 
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Kim ne derse desin, Türkiye, savunma yapısıyla 
ekonomik yapıyı birbirini destekler kılmak için, sa
vunma amaçlı sanayi yatırımlarının, genel sanayileş
me çabalarıyla uyumla olmasına özen gösterecek, sa
vunma araçları, silah ve gereçleri imalatına öncelik 
vererek geliştirecektir. Dışsatıma ve ekonominin güç
lenmesine özen gösterecek, ikili ilişkilere hız verecek, 
yeni ilişki biçimleri arayacaktır. Velhasıl, gerçek mil
liyetçiliğin gereği olan ülke ihtiyaçları ve gerçekleri 
neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Kendi bünyesinde 
tamamlayacağı yapısal değişikliklerle Türkiye hızla 
gelişecek, geliştikçe bağımsızlaşacaktır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürgüç. 
Kaldığı yerden devam etmek üzere, Sayın Rah

mi Kumaş, buyurun. 
CHP. GRUPU ADINA RAHMİ KUMAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın mileüvekiilfeni; 

Türk ekonomlM günlümüzde enflasyon, dış ödeme 
güçlükleni, hamımadde yetersizliği, enerji yetersizli
ği, işsIMiîk gibi önemi sorunların ağır baskısı altın
dadır. Kuşkusuz, ıtüm bu sorun'lar bir günde orta
ya çıtan sorunlar değfidlir. Tam tersine, yıllaırdır sür
dürülen, özelikte 1950 yılından bu yana sürdürülen 
plansız kalkınma, plan değliıl pilav ve planlı kalkın
mayı yozlaştıaima, kapâtalsıdleştliTime planı uygulama
larının yarattığı ağır sorunlardır. Türkiye'nin bu
gün vardığı ekoniomik, toplumsal ve siyasal yapıda 
yalnızca geleceğlin planını tartışmakla yetinemeyiiz, 
Aynı zamanda geçmişim biriken sorunlarının da fbıir 
çözümlemesJnd yapmak zorundayız. Burada konuşan 
muihalefe partisinin sözcüleri, başta Anamuhale-
fet PantlsJiımin sayın başı olmak üzere, planı çözüm
lemek istenken çok önemli yanlışlar yapmışlardır. 

En azından bu planı, kendilerinin gece yarısı 
24.00'e 5 Ikala Meclise sundukları metin gibi bir me
tin sanmışlardır da, bundan bu yanlışları yapmışlar
dır. Çünkü o metlinde olduğu gibi, bu planda da bü
yük hedeflerle, makro hedeflerle sektöre! hedefler 
arasında uyum olmadığını sanmıştadır. 

Kendililerinin gece yarısı 24.00'e 5 kala Meclise 
sundukları metlinde sektörel yatırım tahsisleri yapıl
mamış, hangi alanda, ne ölçüde yatırım ve üretim 
yapılacağı beldienmemaştir. Bundan olacaktır ki, Sa
yım Demıirel, borada bütün ülerimizin "adlannı say
mışlar ve her ıffle en azımdan bir fabrika oturtmuşlar, 
sanki bunların projeleri, her şeyi hazırmışçasına, bir 
de bu kendi Hükümetlerimin çelişik yapılarından ötü-
rii ortaya çıkan durumun faturasını bize ödetmek dü-
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ruımunda kalmışlardır. Bu cesaretinden ötürü insanın 
gaşırası geliyor* 

Sayın milletvekilleri, Üçüncü Plan dönemlinin en 
önemli boyutlarından biri enerji yetmezliğidir. Bner-
jıi gereksiniminin karşılanamaması ve yeterli enerji 
üretim kuruluşlarının gerçekleştirilememesi sonucu 
ortaya çıkan bu darboğazda, petrol fiyatlarının 4 - 5 
kat artmasıyla bu sorun ağırlığını dalba da büyü'k bir 
ibiçiımde dıjyuırımuışt'ur, 

Ülkenin içine sürüklendiği buıgünıkü enerji darbo* 
gazının M önemli nedenli vardır. Birincisi, enerji ge-
reksimiiminin ekonomik ve toplumsal gelişmeye göre 
zamanlında görülememıesi, planlanamaması ve planla
mam yatırımların gereğince ciddi bir şekilde gerçekleş-
tirMemıemesidir. 

lîfciıruai neden, yanlış bir enerji politikasının izlen
mesi sonucu petrolle dayalı bir ekonomik etkinlikler 
yapısının gerçdMeştMlmesine çalışılmasıdır. 

Sayın mileltvekillleri, Üçüncü Plan dönemline ba
kıldığında, giderek artan enerji isteğine karşım, ener
ji kaynaklannın yelleri oranda geliştirilemediği, ge
rekli tasarımların, projelerin gerçeldeştirilemediği ve 
yatırım aşamasında bulunan tasarımlardaki çok 
önemli gecikmeler sonucu enerji üretimi tasarlaman 
oranlarda sağlanamamıştır. Sonuçta, Üçüncü Plan 
dönemlinin ardından giderek artan bir enerji gerek-
sıinlîmıi karşıisında giderek azalan bir enerji üretimi ile 
karşılaşmış buluyoruz ve ibir die «Barajlar Kralı» 
masalı ille. 

Özelikle ikinci ve Üçüncü Plan dönemlerinde 
'birincil enerji kaynaklarından taşkömürü, linyit ve 
hamipetrol üretimlerinde plan hedeflerinden geri ka-
lıınimıştır. İkincili enerji kaynaklarından elektrik 
enerjisi ürerimi de sürekli olarak «tüketim = üre
tim» varsayımı ile hesaplanarak planlamaya çalışıl
dığından, bu yetersizlik ortaya çıkmıştır. Çünkü, bu 
yöntemle enerji isteği açıkça batırılmak istenmiışitür. 
Plan dönemlerimde elektrik üretsimi gerek gerçek is
teğim çok daha yüksek olması, gerek zorlama ve ye-
deksiz üretim yapılması ile ortaya çıkan arızalar ne
deniyle devre dışı kalan kuruluşlar sonucu yetersiız 
fcalknııışıttr. 

Bugün içlin izlencelerde, programlarda 3 Ala 10 yıl 
arasında gecikme gösteren 12 elektrik üretim fcurulu-
ışiumuın toplam gülvenJiiîlir ürettim değeri 25 milyar kilo
vat saati bulmaktadır. Hem birincil hemde ikincil 
enerji üretimindeki geri kalmalar büyük ölçüde bu 
enerji açığımı yaratmıştır. 
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Bininci plan dönemi sonunda ulusal kaynaklarıımız 
ile enerji gereksimimirnizin % 74,2 '̂i kar sılam yordu. 
Üçlüncü Plan dönemi sonunda ilse, bu oran % 50'ye 
düşmüştür. Bu, bir basıkla anlatımla, Birinci Plan 
dönemlinde kullanldiğimiz enerjinin % 25 kadarının 
dışarıdan alındığını, Üçüncü Plan dönemlindeyse bu 
oranın % 50*ye çıktığımı göstermektedir. 

Dışarıdan alınan enerjisinin de tümünü petrol ve 
petrol ürünleri oluşturmaktadır. 1973 yılında ham 
petrol ve petrol ürünlerine 220 milyon dolar verile
cek 8 milyon ton dolaylarımda dışalım yapılmışken, 
1977 yılı ısonunda 1,5 milyar dolar verilerek 14 mil
yon ton dolayında dışalım gerçekleştirilmiştir. 

Bu, milliyetçilik anlayışıysa, buna sahte milliyet
çilik demekten başka bir şey elimizden gelmiyor; 
çünkü öz kaynaklara dayanmamış'tır bu politika. 

Sayın mlletivekileri, Türkiye'de üç plan dönemi' 
liçin de birinci enerji kaynaklarından yeterince üretim 
yapılamamasının başlıca nedenleri şunlardır: 

Bn önemli kaynak öian linyitin Afşin - Elbistan 
alanı dışında önemli ve nitelikli ıböllümlünün Ikiişilerıin 
elinde bulunması, iburalardlan iısltenilen ölçeklerde üre
tim yapılamaması ve yaptırmak için dahi ibir önlemin 
alınmaması; yatmakların verimli kullanılmaması ve bu
nun «onunda ür'dtiiim yitiklerimin ortaya çıkmasıdır. 

Ayrıca, linyitlerin özel kişiler elinde bulunması, 
Soma, Yatağan, Klanıgal, Orhaneli ve Çam'd'a kurul
makta olan elektrik santrallerinin yatırımlarını da 
durdurmuş ve her yıl bu tasarımlar ertelenerek elek
trik açığının ortaya çıkmasında başlıca neden olmuş
tur. 

Öte yandan, 'bol olarak bulunan akarsulardan da 
yeterince yaraıiamlmamıştır. 1962 yılında hidrolik 
kaynaklardan yararîanıma oranı % 1,5'tu, Bu oran 
1977 yılı sonunda % H,6 düzeyine geldbıilrnıişıtir. Bu 
'% 11,6'nm içlinde Kdban ve Gökçökaya hidrolik sant-
rallarının payının olduğu da açıktır. Bu santrallar 
•ise, 3 — 4 yıl gecikmeyle üretime geçebilmişlerdi ve 
Türkiye'de 1952lerde - bir daha bunu belirtmekte ya
rar görüyorum - hidrolik kaynaklardan yararlanma 
oranı % 1,5 olduğu halde, bazı çevreler bir kişiye 
«Barajlar Kralı» unvanını yaraşık görmüşlerdir. 
İşin ciddiyetin anlatmaya bu yeter ve artar bile. 

Türkiye'de jeolojik olarak önemli ölçüde petrol 
gizli gücü potansiyeli vardır; ama arama çalışmaları; 
çok yetersizdir. Bunun için yeni alanlar bulunamamış 
ve üstelik eski alanlardaki yetersiz çalışmalar sonucu, 
'bilinen kuyular bile üretimleri düşecek biçimde ça
lıştırılmışlardır ve petrol ürötiminde giderek bir 

J azalma görülmüştür. 
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(Birimdi Plan dömelrnlinilm ortalarımda yerli ham1 pet
rol üretimi, petrol tüketiiiminıin % 40 dolayındaki bö
lümümü karşılıyordu. Oysa, 1977 yılı sonunda yerli 
ham petrol üretimi, petrol ırüketimiınıin % 16'lık bö
lümümü karşılar duruma gelmiştir. Bunun ne ölçüde 
acıklı ibir durum olduğunu rakamlarım Ibiimüfrııe vara
rak anlamak en başta Sayın Dernürere - rakamlardan 
anladığını söylüyor - düşmıeli. 

1977 yılı sonumda, ancak % 16lık böjümü karşı
lar duruma gelen petrol poitikamız niçin böyle ol
muştur? Çünlkü, plan buyruklarınla ikarşın, petrolün; 
arama, üretim, arıtım (rafinaj), taşıma, pazarlama 
çalışmalarınım tek elden yürütülmesi gerçekleştirile-
memiş ve bu kesimdeki kazançlı olan arıtım alanına 
etkinlikler kaydırılamıamışitıır, finansman olanakları 
(kanalliıze eidİememıişıtir. Başarısızlığım nedenleri bun
lardır. 

Öte yandan, böyle okumisuz 'bür gelişmeye karşın, 
petrol tüketimimi durduran ve tüketim 'biçimini de
ğiştiren hliçbir önlem alınmamış, bumun sonucu olarak 
da, 1976 yılından, yani Cephe Hülkümetlerinin tır
mandığı yıllardan başlayarak, Türkiye'de bâr arıtım1 

sırası, rafiinaj kapasitesi açığı da ortaya çıkmış ve 
(böylece petrol dışalımı bugünkü (korkunç duruma gel-
mli'ştir. 

Böylesine yetersiz toir düzeyde kalan enerji üre
tim biçimline karşın, planlı dönemler boyunca gide
rek artan bir biçiilrndie petrole dayanan türde 'bir ener
ji tüketim biçimi oluşturulmuştur. ıBunun sonucu ola
rak, 1962 yılında toplum lüüketillen (birincil enerji 
kaynaklan içimde petrolün payı % 22,7 iken, 'bu oran 
1977 yılı sonunda % 52,3'e çıkmıştır; bu, iyi 'bir geliş
me değil, biliyorsunuz oranın düşmesi, gerekir. Bu 
durum daha önce de belirtildiği tüm ekoraomik çalış-* 
malar yapısı (içinde yanlış İbir enerji tüketim biçimin
de direnerek politikanın yürütülmesi ve geç kalan, 
zamanında yetiştirilemeyen ikuruiluşlarla, sağlıklı ola
rak saptanamayan ilsiteğin baskısı da buma eklenince, 
gerek enerji darboğazı ve gerekse ekonomimize bü
yük yük getiren bu petrole dayalı.enerji tüketim po
litikası bizi bugünkü açmazla ıkarşı (karşıya bırak-
irnıştıır, 

Bugün için petrol tüketiminin büyük bölümlü 
Ulaştırma kesimine gitmektedir, % 50 dolayında. 
Ulaştıırrnamız ise, bile bile (karayolu ulaştırmasına 
çevrilmiştir. Birinci Plan döneminin başında yurdu
muzda taşınan yolcunun her 100 kişide 85 klşM, yü
kün de her 1-G0 kiloda 53 .kilosu 'karayoluyla taşınır
ken, planlı dönemlerde planlarda benimsenen demir

yolculuğuna ağırlık verilmesi politikasının benimisen-
memesi sonucu, bu durum 1977 yılı sonunda yolcu
nun % 95,7^, yüklün de % 76,4'ünün karayoluyla 
taşınmasına yol açmıştır. Gerek ulaştırmada izlenen1 

ıbu dışa bağımlı ters politika, gerek ısıtma ve sanayi 
içini yeterli enerji ikaynağı verilmıemesi ve bunlara 
ek olaralk da son yılanda elektrik kesıilmderinıden do
ğan petrolle dayalı binlerce ufak elektrik jeneratörü
nün denetilmişiz İbir biçimde alalbiMğiınçe Ikullanıliması 
sonucu, petrole dayalı enerji ıkailbı ülkemizde ibir do
kunulmazlık kazammuştır. Bugün için sınırlanması çok 
güç bir kaynak durumuma gelmiş ve getirdiği döviz 
gerakisinimi boyutuyla töpSluımum geleceğimi tehliıfceye 
sokan İbir niltellik kazanmıştır. 

Bu yanlış pölMlkalar ve yetersiz gelişmeler sonucu, 
1977 yılı somumda yurdumuzda tüketilen tüm birim-
dil emer|iniin yansı dış kaynaklı olmuştur. 1960 yı
lımda % 54 oran ile körnlürden elektrik elide edilirken, 
1977 yılı somumda bu oram % 23,7'ye düşmüştür, yani 
öz kaymaklardan yararlamma polilüilkıa&ımdan hızla uızak-
laşılmıştır. Sudan elide edilen elektriğin payı 'ise 17 
yılda ancak % 36'dlam ı% 42^6 çıkalbilimıiştir. Eliektr'ik 
enerjisi açışımdan çok önlemli ıbu darboğaza girimimi
zin nıedenieıtini kısaca sıralamak ta büyük yarlar gör
mekteyiz. 

Birincisi, ülke gereksiniminin kısa süreli önlem
lerle karşıi&mmuaya çalışılması ve ileriye dönük plan
lamalarım yetersiz kalması, yarandan bugüne bakarak 
bir üretim - tüketim •-: yatırım' planlamasının yapıi-
mamnış olmasıdır. 

İkinci modem, (tüketim gereksinilrniini başabaş kar
şılayacak 'bir üretim sistemimin gerçökleştiıiilmeye 
çalışılması ve bulunması gerekli kapasite marjlarınım 
tuitulmiaması; 

Üçüncüsü, tutarsız planlama anlayışı içimde bile 
yanfıış bir jsanayileşme politikası ısonucu Üçüncü Plan 
döneminde ortaya çıkan hesap edilmeyen bir elekt
rik tüketimi artışı ve buna karşılık sürekli olarak da
ha az üretim artışımın planlanması; 

Dördüncüsü, elektrik üretim kuruluşlarınım yapı
mıma zamanında başlanıp zamanında bitirilememesi. 
Son iıki planlı dönem boyunca yapılan ve şimdi bti'le 
yatırım ıMenceüerlnde yapım,' aşamalarında buluman 
12 adet 3650 megavat ıgücünde termik santral ve 3 
adet 3651 megavat gücümde hidrolik santralin bibim. 
günlerinin 2 ila 11 yıl arasımda gecüıkme durumunda 
bulunması1; 

Beşinci neden, yatırım izlencelerimde buluman ta
sarımlara, yamii yatırım programlarında bulunan pro-
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jeierıe zamanmdla (iç para ve döviz olanaıMaırının sağ
lanamaması; 

Altıncısı, elektrik 'kesimi içlin yaşamsal önemi olan 
elektromökanik sanayiin gerçekleştirikmemcsidir. Bu 
'konu önemSii; çünkü burada Ana Muhalefet Partisi-
min Sayın Sözcüsü ıkonuişunken, döktromekanoJk sana
yiin 'kuruîamamasaun velbaflinıi dahi bize yükledi. 
Böylesii cesaret (karşısında pes dememde eide değil 

Yedincisii, planlanan kuruluşların zamanında ye-
ıtiıştirılemııemesi sonucu, 'işletmede bulunan isanttraBar, 
zorlanaraik çalıştıırulmış, bakımı yapılamamış ye hıid-
l'ik sanıtralliarda şu gelrleıli normale yakın 'kalmasına 
ıkarşm çok çaktırılarak, bugüinikü tehlikeli düzeyleri
nle indiniltoiş olmasıdır. 

Bunların sonucu, 1977 yılı sonunda alüminyum 
sanayiinin yarı 'kapasiteyle çalışmasında 1,5 milyon 
kilovatsaat/gün, öbür sanayiden % 30 - 50 »kısıntı ya-
pıtaıaık suretiyle 2,5 mlilyon k'ilovatsaat/gün ve bele-
dliyelerden 1,5 saattik kısıntıyla 1,5 milyon 'kiilovait-
ısaaıt/gün oknalk üzere, günde yaklaşık 5,5 ımilyon 
ıkilövat saait kıısıntı ve İdesin&t yapıteıiiştır. 

Ayrıca, Bulgaristan'dan 1977 yılı sonu itibarıyla 
492,5 milyon kilovat saat elektrik alınmıştır. Ama, bu 
elektriği alan Sayın Demirel, burada Bulgaristan'dan, 
ya da bir başka ülkeden rakamlar verilmesi nedeniyle, 
Bulgaristan'dan elektrik aldığı halde Bulgaristan'ı kü-
çümseyecek biçimde konuşabilme cesaretini göstermiş
tir; bu cesareti kutlarız. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yüzölçümü bakı

mından Türkiye'den küçüktür. 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — 1978 yılına ve 

Dördüncü Plan dönemine bu görünüm içinde büyük 
bir enerji darboğazıyla girildiğini duyduğunuz için ra
hatsız oluyorsunuz herhalde. Bu darboğazın aşılma
sı için hem enerji üretiminin artırılması, hem de ener
ji tüketim kalıbının ulusal kaynaklara uyumlu olarak 
geliştirilmesi için tüm ekonomik etkinlikler içinde 
önemli önlemler almak gerekmektedir. Bu amaçların 
gerçekleştirilmesinde en önemli öğe, enerji kaynakla
rının bulunması ve var olanların da nitel ve nicel ola
rak kullanılabilecek^ hiçimde saptanmasıdır. Bunun 
için Dördüncü Planda, birincil enerji kaynaklarının 
aranmasına ve yeterince geliştirilmesine büyük önem 
verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hilinen enerji kaynaklarından 
en üst düzeyde yararlanma ve üretimin artırılması he
def alınan Dördüncü Plan döneminde, birincil enerji 
kaynaklan üretimleri şöyle olacaktır: 

Taşkömüründe % 36,2 üretim artışı sağlanarak, 
4,4 milyon tondan 6 milyon tona çıkarılacaktır. 

Linyit kömüründe % 297 artış sağlanarak, üretim, 
13 milyon tondan 51,6 milyon tona; 

Petrol üretiminde artış %.122 gerçekleştirilerek 2,7 
milyon tondan 6 milyon tona; 

Hidrolik enerji de % 60 artırılarak 8,7 milyar kilo
vat saatten 13,7 milyar kilovat saate çıkacaktır. 

Toplam olarak Dördüncü Plan döneminde birin
cil enerji üretimi yılda ortalama % 11,6 artırılacaktır. 
Hedef bu alınmıştır, önceki plan dönemlerindeki üre
tim artışlarını size sıralamakla bunun ne ölçüde önem
li bir hedef olduğunu başta Adalet Partililerin düşün
mesini istiyorum. Rakamlar yanlışsa düzeltiniz. 

Birinci Plan döneminde üretimin artırılması, •% 9,2 
idi. İkinci Plan döneminde % 3,1 idi ve övündüğünüz 
Üçüncü Plan döneminde % 3,1 ve ondan sonra bö
bürlenmeleriniz.. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Gözlü
ğünün numarası kaç? 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Gözlüğümün nu
marasıyla bakacaksanız söylerim size. Öğreneceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, lütfen görüşmeye de
vam edin. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın «Baraj
lar Kralı» nın kulaklarının çınlamasını istiyorsunuz 
herhalde. 

Bu gelişme içinde en büyük payı linyit kömürü 
sahip olacaktır. 1983 yılında toplam enerji üretimi için
de linyit kömürü yaklaşık % 40 ile en önemli payı 
oluşturacaktır. Özel kişilerin işletme ayrıcalığında bu
lunan... (AP sıralarından gürültüler) Yani gerçekler 
rahatsız ediyor sizi. 

..birçok linyit alanının ısıtma ve elektrik üretimin
de kullanılabilmesi için önemli tasarıların bulunması
na rağmen, geçmiş plan dönemlerinde hiçbir yasal ön
lem alınmamış ve 1978 yılında, yani bu yıl çıkardığı
mız Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Yasa ile 
bu kaynakların kamu yararına kullanılma olanağı yara
tılmış ve önümüzdeki Dördüncü Plan döneminde de 
bu kaynağın önemli ölçüde harekete geçirilmesi he
def alınmıştır. Bugün için halen % 11,6 dolayında olan 
hidrolik kaynaklardan yararlanma oranı programlanan 
yatırımların gerçekleşmesi sonucu devreye girecek 
olan Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Aslantaş, Keban II, 
Köklüce, Adıgüzel, Oymapınar ve Karakaya'nın ilk 3 
ünitesiyle % 19 dolaylarına çıkacaktır. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Hep siz iha-
I le ettiniz onları. 
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RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Ancak, hidrolik 
kaynaklardan daha çok olanak sağlamak için, bu dö
nemde yapılacak çalışmalarla hidrolik potansiyel 100 
milyar kilovat saatin de üstüne çıkartılacaktır. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Evet, rahatsız 
oluyorsunuz gerçeklerden. 

Petrolde, ilk aşamada Dördüncü Plan dönemi so
nunda üretimin 6 milyon tona çıkarılması hedef alın
mıştır. Böylece, 1977 yılında % 16 olan yerli ham pet
rolün toplam petrol tüketimini karşılama oranı 1983 
yılında % 22'ye çıkartılmış olacaktır. Ancak daha 
önemlisi, bu dönemde yapılacak arama çalışmalarıyla, 
şu anda jeolojik olarak en az 750 milyon ton olarak 
varlığı kabul edilen petrol rezervlerimizin kesin bir 
biçimde saptanması ve harekete geçirilebilmesi için, ge
rekli arama çalışmalarının çok yönlü olarak yapılma
sına başlanmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Dördüncü Plan döneminde, 
enerji kaynaklarının geliştirilmesi için girişilen yoğun 
çabalara karşın, plan dönemlerinden devredilen ağır 
enerji darboğazı kaçınılmaz olarak bu dönemde de 
etkilerini gösterecektir. Bu dönemde, geçmiş dönem
lerde yapımına başlanan tüm elektrik santrallerinin 
gecikmiş olması ve sürekli olarak elektrik isteğinin 
hep üretilen ölçüde varsayılıp planlanmasından ötü
rü ortaya çıkan bu büyük ölçekli elektrik isteği sonu
cu, elektrik enerjisi isteği yedeksiz bir üretimle karşı
lanması durumu yaratmıştır. Bu durumda, karşılaşıl
ması kaçınılmaz olan önemli ölçekteki kesinti ve kı
sıntıları gidermek amacıyla, yapılacak yılda yaklaşık, 
2,2 milyar kilovat saatlik elektrik enerjisi dışalımıyla 
bu sıkıntıyı gidermeye çalışacağız. 

Sayın Demirel kalkıp burada, bizi 1 saat, 2 saat 
ülkeyi karanlıkta bırakmakla suçluyor. Kendisinin 
günlerinde olduğunu unutarak bunun da günahını bize 
ciro etmeye kalkıyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bu" sene kaç tane 
santral ihale ettiniz? 

RAHMÎ KUMAŞ (Devamla) — Görürsünüz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme

yelim. 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Aşağı Fırat Pro

jesine Hükümet büyük önem vermektedir. Bu Aşağı 
Fırat Projesi enerji ve sulama olarak ele alınacaktır. 
Tabii biz ihale etmeyiz, emanet usulü yaparız. 

Planın enerji ve Aşağı Fırata verdiği sulama ko
nusunda yeni atılımların yapılacağı da ortadadır. 
Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, birinci nükleer 
santralın önemli ölçüde gerçekleşmesi sağlanacak ve 

ikinci nükleer santralın çalışmaları ve yer seçimi so
nuçlandırılacaktır. 

Bu biçimde geleneksel enerji kaynakları yerine, 
dünyada giderek kullanımı artan, konvansiyonel ol
mayan yeni enerji kaynakları kullanımı ve teknoloji
sine girişilmesi gerçekleştirilecektir. 

SELÂHATTlN KILIÇ (Adana) — Ne demek 
o? 

RAHMÎ KUMAŞ (Devamla) — Öğrenirsiniz. 
Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonunda tüm 

Jlîerimiz ulusal elektrik dizgesine bağlanmış olacak
tır. Van 1979, Hakkâri 1980 yılında ulusal elektrik 
dizgesine bağlanmış olacaktır. 

Yine bu plan döneminde tüm belediyeli yerleşme 
alanlarıyla, 12 500 köyün de elektriğe kavuşturulma
sı hedef alınmıştır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonunda, top
lam enerji tüketiminin % 53'ü ulusal birincil enerji 
kaynaklarından üretilecek enerji ile karşılanacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde elektrik 
enerjisi kesimine 166,8 milyar liralık yatırım yapıla
caktır. Enerpi gereksiniminin karşılanmasında öz kay
naklardan yararlanılması en büyük ilkemiz olacaktır. 

HALlL AKGÜN (Diyarbakır) — O elektrik kong
resine gitti. 

RAHMÎ KUMAŞ (Devamla) — Hak ettiniz bunu 
övünmelerinize göre. 

Sayın milletvekilleri, partim adına konuşurken, ba
na verilen plan üzerindeki ikinci bölüm madencilikle 
ilgili idi. Şimdi bu konuda da birşeyleri bilgilerinize 
sunmayı önemli bir ödev saymaktayım. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Bir şey
ler oluyor zaten. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, rica ediyorum. 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Bir şey olan böy

le anlar. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 

sanayinin gereksinimi olan hammaddelerin yurt için
de önemli ölçüde karşılanması hedefine ulaşılamamış
tır. 

Hammadde dışalımı, petrol tüketiminin artışına 
parelel olarak giderek artmış ve toplam, 1977 yılı 
hammadde dışalımının % 90,2'sini ham petrol oluş
turmuştur. 

Bir yandan yerli ham petrol arama, sondaj ve üre
tim çalışmalarına yeterince eğilinmemiş olması, öte 
yandan yanlış bir politika ile, ülkeyi tümüyle sömü
ren bir politika ile ülke enerjisinin büyük bir ağırlık
la petrole dayatılması, ham petrol gereksiniminin 
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hızla artmasına neden olmuş ve artan petrol fiyatla
rıyla birlikte bu durum, Türkiye'nin dış ekonomik iliş
kilerini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Birincil enerji tüketiminin yaklaşık yarısının pet
rol ürünleriyle karşılandığı ülkemizde, demiryolu ye
rine karayolu taşımacılığının yerleşmesi, toplu taşıma
cılığın çarpık bir otomontaj sanayii uğruna bilinçli ola
rak yok edilmesi, elektrik üretiminde çok uluslu pet
rol ortaklıklarının istemlerine uygun biçimde fuel -
oil ve motorin kullanımına ağırlık verilmesi, sanayi, 
konut, ısınma ve de ısıtmalarında linyit yerine fuel -
oil kullanımına yönel inmesi, petrol tüketim hızının 
yüksek bir tempoda artmasına neden olmuştur. 

Üçüncü Plan hedeflerinden olan 1954 yılında yü
rürlüğe giren petrol tekerleğinin, Max Ball'in hazırla
dığı Petrol Yasasının değiştirilmesi gerçekleşmemiştir. 
Dördüncü Kalkınma Planı döneminde petrolün elekt
rik enerjisi içindeki payının azaltılması en büyük he
deflerimizden birisidir. Ancak, buna karşın ham pet
rol isteğindeki artış % 13,3 de kalacaktır. 

Ham petrol üretimi ise yılda ortalama % 17,4 ar
tarak 1983'te 6 milyon ton hedefe ulaşacağız. Bu 
amaçla, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minde petrol kesimine 1978 yılı fiyatlarıyla 308 milyar 
Türk Lirası yatırım yapılarak yeni arama sondajları 
yapılacak, varolan kuyularda ikinci üretim yöntemle
ri uygulanacaktır. 

Linyit üretimi, kamu kesiminde Üçüncü Plan dö
neminde % 75 artış göstermiştir, doğrudur. Ancak, 
toplam üretim içindeki kamu kesiminin payı değişme
miştir, acıklı olan budur. Özellikle, özel kesim elin
deki yataklarda en uygun, optimal düzeyde yatırım 
yapılamaması, üretimin potansiyele oranla beklenen 
ölçekte artışını engellemiştir. 3,2 milyar tonluk düşük 
ısı değerli ve bu özelliğinden dolayı ısınma kaynağı 
olarak Afşin - Elbistan rezervi bir yana bırakılırsa, 
bilinen linyit rezervinin % 30'u devlete, % 70'i ise 
özel kesime aittir. 

Gerçekte ise, özel kesim elindeki linyit rezervleri
nin daha çok olma olasılığı vardır. Buna karşılık, özel 
kesim, toplam linyit üretiminin ancak % 30'nu karşı
lamaktadır. Bu yatakların da verimli kullanılmaması, 
üretim yitiklerine yol açmıştır. 

Bu yıl yasalaştırdığımız Devletçe İşletilecek Ma
denler Hakkındaki Yasa Üçüncü Planın demir ve 
kömür üretiminin kamu kesiminin öncülüğünde geliş
tirilmesi ilkesinin uygulanabilmesi için önemli bir adım 
olacaktır. 
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özellikle, Dördüncü Plan döneminde işletmeye alı
nacak olan termik santralların gereksinmesini yeterin
ce karşılayabilmek için, linyit üretimi bu dönem içinde 
2,6 kat artırılarak 1983'te yaklaşık 51,6 milyon tona 
çıkarılacaktır. Hedefimiz budur. 

Özellikle, son yıllarda büyük kentlerde oluşan lin
yit ikili fiyatlarını önlemek için yakacak konusu dev
letçe toplumsal hizmet olarak görülecek, halka ucuz 
ve bol yakıt sağlanacaktır. 

Taşkömürü üretiminde Üçüncü Plan döneminde 
hedefin gerisinde kalınmış, rasyonel ve verimli bir 
üretim için gerekli yatırımlar gerçekleştirilmediğinden, 
toplam üretimde önemli bir aşama sağlanamamıştır. 

Benzer biçimde, koklaşabilir taşkömürünün tümü 
ile demir - çelik kesimine ayrılması sağlanamamış, ül
kemiz dünyada bu tür bir kömürü ısınmada kullanan 
tek ülke durumunda bırakılmıştır. 

Dördüncü Plan dönemi sonunda yılda 8,8 milyon 
ton düzeyine varacak olan taşkömürü isteğinin bü
yük bir bölümünü yurtiçi kaynaklardan karşılamak 
için Zonguldak Havzası geliştirilip verimlilik artırıla
cak; böylece Plan döneminde üretimde yılda >% 5,9 
artış sağlanacaktır. Buna koşut olarak, taşkömürü bi-
riktirim olanakları araştırılacak, koklaşabilir taşkö
mürü üretimi bütünüyle demir - çelik kesimine kaydı
rılacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde üre
tim hedeflerine göre % 54,8 oranında düşük gerçek
leşme görülen metal madenlerden özellikle demir cev
heri üretiminde beklenen gelişmeler sağlanamamış ve 
dışalım gereksinimi doğmuştur. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı sonunda 
yılda 17,1 milyon ton düzeyine varacak olan demir 
cevheri isteğinin büyük bir bölümünü yurtiçi kaynak
larından karşılamak için doğrudan doğruya doldur
maya uygun kaynakların en uygun üretim düzeyine 
yükseltilmesi ve düşük tenörlü kaynakların değerlen
dirilmesi çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. 

Doğrudan doldurmaya uygun demir cevheri ya
taklarının Divriği dışındakileri hemen hemen özel ke
simin elinde bulunmaktadır. Özel kesimin geri tekno
lojiyi içeren verimsiz kuruluşları en uygun üretime yak-
laşamamaktadır. Bu nedenle, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde, Devletçe İşletilecek Ma
denler Hakkında Yasanın verdiği olanaklarla kamu ke
siminde tüm doğrudan doldurmalı kaynakların en 
kısa sürede kullanılabilir duruma getirilmesi ve ha
len işler durumda bulunanların en, uygun düzeye çı
karılması hedef alınmıştır. Böylece, demir cevheri 
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üretimi 1977 yılı sonunda 3,4 milyon tondan 1983 yı
lında 12,6 milyon tona çıkarılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, demir dışı metalik cevherler
den bakır konsantre üretimi yurtiçi metal isteğini kar
şılamak üzere planlanan konsantre kuruluşlarının 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde biti
rilememesi, var olanların işletme zorlukları nedeniy
le tam sığada üretim yapamamaları ve istenilen nite
likte ve ölçekte cevher sağlanamaması nedeniyle Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri ancak % 31,4 
oranında gerçekleştirilmiştir. 

Buna karşın, Üçüncü Plan döneminde ilk alimina 
ve zenginleştirilmiş volfram cevheri üretimi gerçekleş
tirilmiş; oksitli çinko ve kurşun çinko cevheri üreti
minde, Çinko Metal kuruluşunun işletmeye alınması
na koşul olarak önemli gelişmeler de izlenmiştir. Bok
sit ve antimuan cevherlerinde ise yurtiçi isteği karşıla
maya yeterli üretim sağlanmıştır. 

Demir dışı metalde, sanayide beklenen üretim ar
tışına paralel olarak bu sanayii oluşturan cevherlerde 
de, Dördüncü Plan döneminde üretimin yılda ortala
ma % 18,3 artması hedef alınmış ve bunun için plan 
döneminde 7 milyar Türk Lirası yatırım yapılması ön
görülmüştür. Buna koşut olarak, cevher üretimi yitik
leri azaltılacak, metalürji sanayiinde verimliliği artır
maya yönelik zenginleştirme çalışmalarına hız verile
cektir. 

Üçüncü Plan döneminde sanayi hammaddelerin
den, özellikle dünya rezervlerinin çoğunun ülkemizde 
bulunduğu bor tuzları ve lüle taşıyla birlikte önemli 
ölçekte rezervlere sahip olduğumuz; kromit, manye
zit, mermer, perlit, barit ve zımparataşı üretiminde 
ülkemizde cevher hazırlama, yapılmamış ürüne dö
nüştürme ve pazarlama çalışmalarına gereken önemin 
verilmemesi nedeniyle, dünya piyasalarında etkin rol 
oynayamadık. Bu durumun ortaya çıkışında Üçüncü 
Plan kesiminin hızla, alt bölümlerinde işletmeciliğin 
ulusal kalmasını öngören temel ilkenin uygulanmama
sının da büyük payı vardır. Bu tür madenler üzerin
de küçük sermayelerle yapılmış kapkaç üretim, çoğun
lukla büyük dışsatım ortakhklannca toplanmış ve 
yurt dışına yok pahasına satılmışlardır. 

Bor tuzları üretiminde bulunan kamu" ve özel ku
ruluşlar aralarındaki yarışmayı bırakıp, yurt dışındaki 
oligopol düzenine karşı ortak bir davranışa girmemiş
lerdir. 

Dördüncü Plan döneminde, sanayi hammadlerin-
den mermer önemli dışsatım ürünlerinden biri duru
muna gelirken, bor tuzları, perlit, bentonit, barit, 

lületaşı ve zımparanın dışsatımında pazarlama ve ya
pılmış ürüne dönüştürme çalışmalarına gereken öne
min verilmesi nedeniyle önemli sıçramalar sağlana
caktır. 

Madencilik kesiminde tüm bu hedeflere ulaşmak 
için ayrıca yeni bir maden yasası hazırlanacak; ara
ma ve işletme izni verilmesinde kamuya öncelik ta
nınacak; tüm maden işletmeleri çeşitli denetim araç
larıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yakın 
gözetimi altına alınacaktır. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde madencilik 96,3 milyar liralık 
yatırım ile beslenecek ve bunun % 10'u arama yatı
rımlarına % 90,'ı ise işletme yatırımlarına ayrılacak
tır. Madencilikte kömüre % 46,2, petrole % 32 yatı
rım düşünülmüştür. 

Ulaştırma sorunu üzerinde ise şimdiye dek önem
li bir ölçüde durulmuş bir sorun değildir. Ama özel
likle petrol fiyatları artarken, sonunda dış ödemelere 
ve döviz sorununa ağırlık kazandıran bir kesim oldu
ğu anlaşılınca, Dördüncü Planda demir ve denizyolla
rına önemle öncelik verilecektir. Türk gemileriyle ya
pılan taşımacılık bugün % 20 dolayındadır. Burada 
bir denizcilik araştırması konusunda tartışmayı yapar
ken bunları tartışmıştık. Üstelik yalnız ulusal malları 
değil yabancı ülkelerin mallarını da taşımak gerekir. 
Oysa biz yabancı ülkelerin mallarını gemilerimizle ta-
şıyamadığımız gibi, kendimizle ilgili malların % 80' 
ini yabancı gemilere taşıtır durumdayız ve 1975 yılı 
fiyatlarıyla 10 milyar liralık dövizi navlun ücreti ola
rak bu gemilere ödedik. Bunun için deniz ve demir
yolları politikası Dördüncü Planda önem kazanmak
tadır. Burada Sayın Demirel soruyordu, «Dördüncü 
Planda demiryolları için ne var?» diye. Türkiye Cum
huriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı yayını 
olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2 rici 
cildinin 765 nci sayfasına bir örnek olarak bakalım: 
«Demiryolları alt kesiminde Söğütlüçeşme İstasyonu 
değiştirilecek tadil edilecek onarılacak ve Tecer - Kan
gal demiryolunun yapımı bitirilecektir. Var olan de
miryolu altyapısının iyileştirilmesi esas alınacaktır. 
Kent içi raylı toplu yolcu taşıması için gerekli araç ve 
gereçlerin tasarımlandırılması • da sağlanacaktır.» 

Türkiye'yi özellikle «1950'den bu yana» diye ele 
alan muhalefete soruyoruz, başta Sayın Demirel'e; 
Siz ve sizin, mirasını bugün kullandığınız politikacı
lar bu ülkede - iddia ile soruyoruz - bir metre demir
yolu yaptınız mı? 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— 57'de Muş Demiryolunu biz açtık. 
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RAHMt KUMAŞ (Devamla) — Hayır efendim, 8 
bin kilometre 1950 • den önce, 100 kilometre 1961 - 65 
döneminde. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— 57'de ben de gittim oraya, sen o zaman bu kadar
dın. 

RAMHİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, demiryolu ve denizyolu ulaşımına ve bunların 
gerektirdiği altyapılara planda önem ve öncelik veril
miştir. Demiryolu iç hatlar yolcu taşıması yılda orta
lama % 14,3 artarak Dördüncü Plan dönemi sonun
da 1978'e göre 2 katına yükseltilecektir. Denizyolu iç 
hatlar yolcu taşımaları ise bir yılda ortalama % 11,7 
artacak; iç hatlar yük taşımasının ise yılda ortalama 
% 20,1 artırılmasıyla denizyollarında ise yük taşıma 
% 15 oranında artırılacaktır. Deniz ticaret filosu 5 yıl
da 800 bin death - weight ton artırılarak 1983 yılında 
2 bin 600 ton death - weight tona ulaştırılması hedef 
alınmıştır. Şehirlerarası yük taşımasında ise, 1977'de 
% 78,7 olan karayollarının payı, 1983'de % 66,;4'e 
düşürülecektir. Sizin gibi artırmayacağız bu payı. 

Demiryolu taşımacılığının toplam taşıma içerisin
deki yeri 1977'de % 13,9 iken, 1983'de % 22,7'ye çı
karılacaktır. Denizyolu ulaştırmacılığında ise, % 9,5 
olan payı % 10,7'ye çıkarmak hedef alınmıştır. 

Yeşilköy Havalimanının yeni terminal ünitesini bi
tirecek, Gaziantep, Adana, Ankara - Esenboğa, tzmir -
Kakhç, Erzincan, Kars, Van, Trabzon, Malatya ha
vaalanlarında sürdürülmekte olan terminal, elektrik, 
elektronik ve pist çalışmaları tamamlanacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
ulaştırma kesiminde 230,6 milyar lira yatırım yapıl
ması öngörülmektedir. Bunun % 62,9'u kamu kesi
mince gerçekleştirilecektir. Kamu yatırımlarının 
% 46,9'u karayolunda, % 39'u demiryollarında kul
lanılacaktır. Denizyolu taşımacılığında çağdaş işletme
cilik anlayışı egemen kılınacaktır. Havayolu taşıma
cılığında ise işletmecilik ve hizmet düzeyinin yüksel
tilmesine ağırlık verilecektir. Ekonomik olmayan hat
larda çalışan uçaklar, daha çok potansiyel gösteren 
yollara kaydırılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Üçüncü Plan döneminde ha-
' beri eşme sektörü ile ilgili olarak öngörülen ilke ve he
defler, beklenen ölçüde gerçekleşmemiştir. Posta ve 
telgraf haberleşmesinde belirli bir darboğazla karşı-
laşılmamışsa da, telefon ve teleks haberleşmelerinde 
çok önemli bir darboğaz süreklilik kazanmıştır. Dör
düncü Plan döneminde ise telefon abone sayısı yılda 
ortalama % 10,9 artışla 1977 yılında telefon abone j 

sayısı 85İ 000 iken, 1983 yılında 1 860 000'e çıkartı
lacaktır. Teleks abone sayısında ise 10 000 artış sağ
lanarak, 3 800'den 13 800'e çıkartılacaktır. 

Haberleşme sektöründe Dördüncü Plan Dönemin
de yapılması Öngörülen değişmeyen sermaye yatırımı 
25,6 milyar lira olarak gerçekleşecektir. 

Dördüncü Plan Döneminde yakıt tüketimi en az 
ve ülke sorunlarına en uygun taşıma düzenleri ilke 
alınmıştır. Bu amaçla da demiryolu ve deniz ulaştır
masıyla bu ulaşım birimlerinin gerektirdiği altyapıya 
öncelik verilecektir. 

Haberleşme hizmetleri, sanayileşme ve hizmetler 
kesiminde darboğazlara yol açmayan bir hızla karşı
lanacak ve bu uluslararası haberleşme olanakları yeni 
teknolojilerden yararlanarak gerçekleştirilecektir. Pos
ta maddelerinin dağıtımında hız ve verimi artırmak 
amaç olacaktır. Kentlerarası telefon haberleşmesin
de otomatik sistemin uygulanması hızlandırılacak ve 
kırsal bölgenin telekominikasyon hizmetlerine ağırlık 
verilecektir. 

Sayın milletvekilleri, radyo ve televizyona olan is
tek gittikçe arttığından Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı döneminde 1020 kilovat gücünde 26 istasyon 
hizmete girecektir. 1 800 - 2 000 kilovat gücünde 4 ye
ni radyo istasyonu kurulacaktır. Ülkenin tümünün te
levizyon yayınlarıyla kaplanması gerçekleştirilecektir. 
Radyo ve televizyon hizmetlerinde önemli bir yeri 
plan radyoling sistemlerinin de PTT tarafından kuru
lup geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Radyo ve televizyonda tüm ülkeyi radyoyu iyi din
leyebilir ve televizyonda iyi görüntü sağlanabilir du
ruma getirmek en önemli hedeflerimizden biri olacak
tır. Ayrıca, yetenekli personel, teknik personel sağlan
ması da en önemli hedeflerimizden biri olacaktır. 

Sayım miHetvekMleri, buıraida Dördüncü Beış Yıl
lık Kalkınma Planımın madencilik, ulaştırma, halber-
leşme ve TRT konusundaikıiı durumunu Cuımihurıiyeit 
Halk PartiM adına sizıe suniduım. Bu sunuşu yaıparken 
3 cü Plan dönıeımlilnü de ıgerçökoi rakamlara bağlı ka
larak çözümledik. Bu arada şuınu da söylıemokıten ge
çemeyeceğim. Planın düne önemli bir eleştiride bu
lunulmuştu burada. Planım idili, gerçeklte bugün Ana
yasanın 'diline uygun olan ıbir dildir ve böyle b'ir dWı 
gelliıştiırerdk Döndümcü 'Beş Yıllık Kalkmtma Planı Hçe-
ıliisimıde kusllaınidıkları 'içlin Devlet Planlama örgütü ça
lışanlarımı yüreklten kuıtHarım. Dördüncü Beş Yılık 
Kalkınma Planı her yönüyle yenileşmeyi sağlaya-
cakıüır. 

AGÂH OKTAY GÜNBR (Konya) — O dile 
'konuşmuıyörsmuz ama. 
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RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Ancak, Dördün
cü Beş Yılık Kalkınıma Planını Cumhuriyet Halk 
Partisi programı doğrultusunda hazırlanmış bir plan 
oîaraık göremeyiz^ Tüıtkiye'nıiın liçinde 'bulunduğu bu
günkü ekonomi/k, (toplumsal ve siyasal aşamada, ya
pıda güçler dengesinde hazırlanmış bir plan olarak 
görüyoruz, onun (içiın gerçekçi diyoruz ve bu yönüy
le destekl'iyorjız. 

Yüce Mecllis'e saygılar sunuyorum. (CHP sıraila-
Tindtan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edebim Sayın Kumaş, 
Sayın üyeler, Dördüncü tura kadar Danışma Ku

rulunun önerisi ve sayın Genel Kurulumuzun aldığı' 
karar gereğince yapılan konuşmaların kullanımlını 
'belintmıelk istiyorum: 

Hükümet 2 saat 30 dakikasını kullanmış, 7 saat 
30 daikbfcam ıkaülmıştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi 4 noü tura kadar 1 siaat 
37 dakikasını kullanmış, 4 saat 23 dakikası kalmıştı, 
şu anda da 1 saat 10 daıklük asını kullanmış bulunuyor; 
böylece 3 saat 13 dakikası kalımış oluyor. 

Adalet Partisi Grupu 4 saat 35 dakikasına kul
lanmış, 1 ısaat 25 daıkilcası kalmıştır. 

Millî Selâmet Partüsi Grupu 5 saat 23 dakikasını 
kuUanımış, 37 daikukaısı kalmıştır. 

Milliyetçi Hareket Partisi 2 saat 35 dakikasını 
ıkui'lanımış, 3 saat 25 dakıiîkatsı kalmıştır. 

Sayın Genel Kurulun biligisiıne sunulur efendim:. 
Adalet Partisi Grupu olarak 4 ncü turda konuş

ma hakkımı kullaınmaık âsltemıiiyorlar. 
M'ilDi Selâmiet Partisti Grupu adına Kars Milibt-

vekıiilli Sayın Abdülkerüm Doğru Bey, ıbuyurun efen
dim. 

MSP GRUPU ADINA ABDÜLKERİM DOĞ
RU (Kars) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri, Hükümet tarafından hazırlanıp Meclisimize 
sunulmuş bulunan Dördüncü Beş Yıllık Planın sa
nayileşme mevzuunda, Milli Selâmet Partisi Grupu-
nun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum; sözlerime başlamadan evvel he
pinizi hürmetlerimle selamlarım. 

Dördüncü Beş Yıllık Plandan evvel Üçüncü Beş 
Yıllık Planın mümeyyiz vasfı ağır sanayidir. Sanayi 
Bakanlığı uhdesinde olduğu için. Birinci Koalisyon
da, bunu icra vazifesi de Milli Selâmet Partisine tev
cih edilmişti. 1974 yılında Kıbrıs harekâtından son
ra bu mevzuda hazırlığını tamamlayan Milli Selâmet 
Partisinin, ağır sanayi tesislerini Hükümet gündemi

ne getirmesi üzerine Birinci Koalisyon istifa etmiş, 
projeler kalmıştı. 

Derken, 1975 yılında ikinci Koalisyon kurulmuş, 
ayni projeler yeniden ele alınmıştır. Şükür ki bu defa 
bu projeler, milleti yeniden hükümet buhranına sok
madan, 1976 sonlarında programa alınabilmiştir, 1977 
inşaat mevsimi içinde bu projelere bütçeden ilk defa 
44 milyar lifa ayrılmıştır, irili ufaklı bu projeler, 462 
adede baliğ olmuş, yatırım tutarı 240 milyar lira, yıl-

1 lık istihsali, yani bu fabrikaların bir yılda Türkiye'ye 
getireceği gelir, 260 milyar lira, bugünkü para ve fi-

• yatlarla 500 milyar lirayı mütecaviz. Yıllık ithalat 
: ikamesi 253 milyar lira, bugün 500 milyar lira civa

rında. istihdam hacmi ise, doğrudan doğruya, 
\ 1 208 750 kişi, dolayısıyla en azından 4 milyon kişi. 

| Bu rakamlar, milletinin refahına sevinecek kimse-
î leri dehşete düşürmüş, yurdu buhranlara sürükleye-
: cek tehlike alametleri gibi, yurttaşa takdim olunmuş-
| tur. Halbuki düne kadar vilayetlerimiz durumunda 
| olanları dahil, garplı memleketlerde, bu projelerin her 
! birinden en az 100, hatta 1 000 ve daha fazla fabrika 
l ve proje vardır. 

Değil sadece garp, bütün dünya devletleri ara-
| sında gayri safi milli hâsılada 25 nci olan Türkiye, 
I -fabrika müşirinde yüzüncü, hatta bininci misK geri-
| de. Bu rakam utanmanın dahi intiharı değilse nedir? 
\ Veyl bu devleti idare edenlere ki, milletin zenginleş-
; mesi, refahı gibi asıl mesuliyeti var da, millet bu ko-
I nuşmalara muhatap oluyor. Çünkü, iktisadi kalkınma-
I da zenginliğin temeli sanayidir. Sanayisi olmayan millet 

iskeleti olmayan vücuda benzer, ayakta duramaz et 
yığını haline gelir. Bir insan kendi köyünde peygam
ber olmaz darbı meselinin muteber olduğu şu mille
tin bir ferdi olarak, bizim söylediğimiz bu söze belki 
kıymetli kardeşlerimiz inanmayabilir. Uzun zaman
dan beri adet olduğu veçhile garba atıf ta yapılması 
belki icap edebilir. Garbın da bizim bu hükmümüzü 
teyit edecek çok uzaktaki kaynaklarına gitmeye lü
zum yok, yakında muhterem milletvekillerinin dolap
larına atılmış bir kitabı sadece işaret etmek yeter.- Bu 
kitap bir Amerikalı profesörün Fezada İnsan Ha
yatı diye yazıp ta bizlere kadar gönderdiği kitaptır. 
Orada zenginleşmenin, refahın sanayiden başka yo
lunun olmadığını gayet açık olarak bu profesör ve 
son ilmi araştırmaların neticesini de - ki memleketi
mizde bilhassa ilericilik çok muteberdir - en son ileri
cilik hükmü olarak - vaz etmiş durumdadır. Biz yine 
de kimseyi muaheze etmeden adeta kendi bahtımıza 
sitem ile vazifeye koyulmuş, bu projeleri çıkarmıştık. 

— 439 — 



M, MfeeM B : 11 25 , 11 . 1978 O : 1 

O zaman bu projelerin asıl sahibi olan Devlet Planla
ma Teşkilatı Sanayi Bakanlığı camiasına teşekkür bor
cunu eda etmişti. Aynı Devlet Planlama Teşkilatı bu 
defa bu Dördüncü Beş Yıllık Planı hazırlamanın ağır
lığı kendisinin üzerinde olmak üzere; nitekim benden 
evvel konuşan muhterem Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün dediği gibi, Plan Cumhuriyet Halk Partisinin 
Hükümet Programına göre değil, memleketin ihtiyaç
larına göre ise, memleketin, devletin bu mevzuda 
Anayasa müessesesi olan Devlet Planlamanın görü
şünü getirmektedir, tşte bu Dördüncü Beş Yıllık Plan 
bakalım asıl kendi yavrusu hakkında neler getirmiş
tir. 

Kıymetli milletvekilleri, memleketin topyekûn kal
kınmasında her vilayette kurulması icap eden hizmet
lerden bugüne kadar gecikmiş - herhangi bir kimseyi 
itham niyetiyle söylemiyorum - organize sanayi bölge
lerinden mevcut olanlarının dışında 58 tane vilayette 
6,3 milyar liralık bir proje hazırlandı ve bu progra
mımıza alındı. Buna ilaveten 297 kazada, yahut ilçe
de, Sanayi Bakanlığına külfeti 848 milyon lira olan 
küçük sanayi siteleri programa alınmıştı. Bunlar, bi
rim sermaye başına istihdam hacmi bakımından en 
rantabl teşebbüs olmalarına rağmen, - ki, bugünkü 
planda mevcut işsizliğe işaret edildikten sonra Dördün
cü Beş Yıllık Plan sonunda da hâlâ bu işsiz sayısının 
memleketin kanayan yarası olarak devam edeceğine 
işaret edildiği halde - işsizliğin panzehiri durumunda 
olan bu teşebbüsler için, Dördüncü Beş Yıllık Planda 
hiçbir bahis yoktur. Hiçbir isim dahi yoktur. 

Yalnız, şöyle bir şey zikredilmiştir, «Küçük sa
nayi işletmelerinin kooperatifleştirilmesi teşvik edile
cektir.» Hammadde temini ve mamul madde satış
larının kooperatifler yoluyla gerçekleştirileceği tespit 
edilmiştir. 

Şeker fabrikalarına gelince : Muş, Çorum, Konya -
îki tane - , Kars, Samsun, Ağrı, Kahramanmaraş, 
Niğde, Van, Denizli, Mardin ve Urfa'da olmak üze
re 13 tane şeker fabrikası programa girdiği halde, 
Dördüncü Beş Yıllık Planda sadece 4 tanesi, o da 
isim zikredilmeden, 4 tanesinin devam edeceği bildi-' 
rilmekte, geriye kalan 9 tanesi Beşinci Beş Yıllık Plana 
aktarılacağı ifade edilmektedir. 

Çimento fabrikalarına gelince : Kahramanmaraş, 
Adıyaman, Samsun, Bingöl, Siirt, Denizli, Antalya, 
Tekirdağ, Kayseri, Kastamonu, Edirne, Muğla, Bit
lis, Manisa, Kütahya, Malatya, Urfa ve Diyarbakır' 
da olmak üzere 18 fabrika programa girmiştir. Bu
na rağmen, Dördüncü Beş Yıllık Planda yine hiçbir 

isim yoktur ve çimento sanayiinin teşebbüsleri olarak 
hiçbir isim zikredilmemiş, yalnız şu kayıt konmuş
tur, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. «Hammad
denin yanında 1 milyon ton klinker kapasiteli fabri
kalar kurulacak. Küçük kapasiteli öğütme ve paket 
leme tesisleri kurulacaktır.»! Kıymetli arkadaşlarım, 
üzülüyorum, vaktimiz az, yalnız arkadaşlarımıza söy
lemiştik. Haddi zatında büyük milletimize olan hür
met, tazim borcumuzun icabı olarak şurada, şuraya 
çıkmamak icap etse idi, yapılması icap eden milletin 
verdiği talimat gereğince, üzerimizdeki vebal gere
ğince yapmamız icap eden diğer şeyleri yapmak icap 
edipte buraya çıkılmasa idi, başka şeyler konuşulmak 
icap ederdi; fakat şimdi milletimize hürmeten zama
nı olmayan, plansız olan bir devrede memleketin plan 
gereği halledilmesi icap eden daha mühim şeyleri ol
duğu halde, öncelik sırası başka maddelerde olması 
icap ettiği halde, şimdi zamansız bir plan mevzuun
da konuştuğumuz için, şüphesiz zamanın önceden 
tespit edilmiş olması bakımındandır demek istemiyo
rum; ama esas olan milletin kendi hayatiyetidir, ken
di varlığıdır. O bakımdan esas olan usullere göre 
gündemde olmayan bir mevzu ile milletin vaktini 
kaybediyoruz; ama yine de biz millete olan hürme
timizden dolayı bunu ifade ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, üç plan hazırlanmış, üçün
cü plan bitmek üzere ağır sanayi projelerini getiriyor
sunuz adeta bunun tahakkuk etmemesinden birinci 
derecede mesul olan merciler hazırladığımız projele
ri tenkit ettiler, muhtelif şekillerde. Onların cevapları 
verildi; fakat şimdi görüyorum ki, burada yine efkâ
rı umumiyeyi yanıltmak için şu kayıtlar konmuştur. 
1 milyon ton klinker kapasiteli hammaddenin olduğu 
yerde, çünkü bizim bu 18 tane fabrikanın ekseriyeti 
550 bin ton kapasitededir. 550 bin ton, çimento istih
salinde optimal kapasitedir, binaenaleyh, isterseniz 
bir değil, üç milyon ton yapın ondan sonra hiç fark 
etmez. Iktisadilik bakımından optimal kapasitede fab
rikalar zaten tespit edilmiş, programa alınmıştır. Son-
;-a bunlar zaten hammaddenin içinde kurulmuştur. 
Çünkü Türkiye Allah'ın hikmeti jeolojik yapı bakı
mından her vilayetinde çimento fabrikası kurmaya 
müsait bir memleket. Hammaddenin yanında 1 mil-
yonton klinker kapasiteli fabrika kuracağım, demekle 
mefhumu muhalifinden bundan evvelki fabrikalar 
hammaddenin yanında değil, uzaklarında ve düşük 
kapasite ile kurulmuş fikri yayılmak isteniyor. Gerçi 
biz beraat zimmet asıldır noktasından iyi niyetle dü
şünürüz ama başımızdan geçenleri bildiğimiz için ve 
altında kendi imzaları olarak devlet programına gir-
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miş olan bu projeleri daha birkaç gün evvel devlet j 
bakanı sıfatını taşıyan bir insan kendi imzasını ya-
larcasına projeler yoktur diye millete ilan ettikten 
sonra, artık hâlâ iyi niyette ısrar etmek bu defa saf
dillik olur. Onun için işaret ediyorum. (MSP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Arkasından kıymetli kardeşlerim 18 tane vilayet 
adını mahsus saydım. Bu vatanın vatan cüda, gur- | 
betzede evlatlarına bir ümit kapısı olarak temelleri 
atılmış, binaları yükselmiş olan bu fabrikaların pa
ketleme, ambalajlama tesisleri haline getirilerek o va- J 
tandaşların sevgisinin kursağında bırakılacağı işaretini 
gördüğümüz için bunun üzerinde tekrar duruyorum. 

Hele bakın kazdıkları kuyuya nasıl düşüyorlar. 
Millet huzurunda «savurganlık»!, «mavurganlık» diye 
milletin bildiği kelimeleri değiştirmek suretiyle ikti
sadiyatı ekonomiye çevirmek suretiyle milletin karşı- I 
sında bir şeyler yapacağını zannedenler, bakın bura- I 
da iktisadın en mühim unsurunu kendileri inkâr edi- I 
yor. Çünkü karşı taraftaki bir insanı lekelemek ni- I 
yetiyle", onun yaptığını bozmak niyetiyle yola çıkın
ca insan; ata sözü var bizde «Ele kuyu kazan, kendi I 
düşer». Burada kendileri düşmüş, hayret. I 

O da nedir kıymetli kardeşlerim? Şimdi ben Di- I 
yarbakır'da, Siirt'te, Adıyaman'da çimento fabrikala- I 
rı kuracaktım. Bu demek istiyor ki ben yalnız faraza 
Diyarbakır'da kuracağım. Adıyaman'a klinker nak
ledeceğim, orada öğütme ve paketleme tesisleri kura- I 
cağım. Halbuki hammadde en büyük nâkil kalemi
dir çimentoda. Adıyaman'daki fabrika hammaddenin I 
bünyesinde kurulduğu için nakil masrafları Diyarba- I 
kır'dan klinker sevketmek suretiyle yapacağınız mas- I 
rafa nispetle sıfırdır. I 

tşte böyle muhtelif vilayetlere taa adeta uzaktan I 
hammadde getirmek suretiyle; hammaddeye dahi nak- I 
liye vererek memleketin kıt kaynak dedikleri ki, kıt I 
birçok kimselerin zekâsıdır, ben bu milletin kaynağı- I 
nın kıt olduğuna inanmıyorum. Nitekim iş söze ge- I 
ünce sözün şirazesi yok ki herkes konuşur. Ben bek- j 
lerdim ki muhterem Halk Partisi Grupu burada hiç I 
konuşmasın. Çünkü demokrasi, çoğulcu, bireyci, fert- I 
çi bir sürü laflar edilebilirdi. Ama artık plan kottu-
şuluyorken, rakamlar ortadayken hâlâ çıkıp konuş- I 
masına insan olarak inanın ben şahsen utandım. Çün
kü buradaki rakamları söyleyeceğim. I 

Bugüne kadar kendisi, plansız olarak 27 sene ida- j 
re ettiği zaman fakir olarak bıraktığı memleketi, baş- f 
kalan zenginleştirmeye başladığı zaman, ona tek ku- I 
sur olarak, «Plan yok» deyip, başına dünyaları yık- j 

mak isteyen insan, kendi hazırladığı planı yine mil
letin kendisine vermediği emanet dolayısıyla başka
larına nasip olunca planı tatbik etmek, hiçbir zaman 
% 6,8'in altına düşmeyen kalkınma hizmetinden son
ra, benim çok ilerici, çok bilen, plan, getiren, devlet 
kuran partim yeniden iktidara gelir ve ilk defa bü
yüme diye bir şey olmaz. 2,7 nüfus artışına karşı
lık, ancak, milli gelirde de 2,7 artışı sağlar. Yani, bu 
defa da planlı olarak milleti fakir bırakmanın yolunu 
tutar, hâlâ gelir, burada plan üzerinde konuşur. Ben 
mecbur değilim gereksinmeyi anlamaya; ben mecbur 
değilim acayip acayip kelimeleri anlamaya. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Ben de senin ko
nuşmanı anlamıyorum. 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Çocuk 
çağında ancak, gizli konuşmak ihtiyacını duyan ilk 
mektepten küçük çocuklar kuşdili konuşurdu. Şimdi, 
milletten saklayacak şeyleri olan veyahut millete ve
rilecek şeyleri olmayan kimselerin böyle uydurma 
kelimeler kullanmasıyla, ben, binlerce yıllık tarihi 
olan milletimin dünyanın en güzel dili olan Türkçe-
mizi en kıymetli hazine olarak saklamak mükellefi
yetinde bir ferdi olarak, filan adamın uydurduğu bir 
kelimeyi, onun esiri gibi emrine uyarak kullanmak 
mecburiyetinde değilim. Onun için, ne söylerseniz 
söyleyin, işte, fabrikaların temelleri atılmıştır, planda 
isimleri bile zikredilmekten korkuluyor. Bunlar ya
pılmadıkça, plan yapmışsın da, plan üzerinde konuş
muşsun ne çıkar. «Ekonomik», «kültürel», «sosyal» 
senin planını kime yaptırdığım da ben biliyorum. Ga
liba, «Timbergen» diye bir zat idi. 40 yıllik yaniden 
kani olur mu?... Asırlarca Haçlı Seferi denerek be
ni öldürmeye gayret etmiş olan insanları, «Gel, ben 
nasıl kuvvetlenirim, ileride bir harp olduğu zaman 
seni yenerim» diye, «Gel, plan yap» deyince gayet 
tabii böyle plan yapar. Ondan sonra, kılavuzu böyle 
karga olamn, ondan sonra da getireceği plan gayet 
tabii böyle olur. Ben, bu oyunlara gelmem. Biz, peh
livan milletiz, rakibin oyununa gelmeme diye bir ku
ral var. Üzülüyorum, bu atıfı yapmasaydılar, bu ka
dar da konuşmayacaktım, çünkü vaktimiz çok az. 

Azot sanayiine gelince; 
Mersin'de Dördüncü Gübre Kompleksi, Manisa' 

da, Şırnak'da, Mazı Dağında, Sivas'ta, Konya'da, 
Erzurum'da, Yozgat'ta, Tekirdağ'da, Trabzon'da, 
Kars'ta, Aydın'da ve Urfa'da olmak üzere 13 tane 
proje programa g!irmiştir. O, imzasını inkâr eden zat
ların Yüksek Planlama Kurulu kararlarında imzaları 
olarak girmiştir. Şimdi, bu fabrikalardan sadece Mer-
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sin'deki Soma ve Mersin'deki Dördüncü Gübre 
Kompleksinin yatırımlarına devam edileceği kaydedi
liyor; öbür taraftan «Mazıdağı, Şırnak, Konya ham
madde imkânlarına göre ele alınacak» deniyor. Cum
huriyet kurulalı, bu memleket harp görmeyeli 55 se
nedir, maddi imkânlarımız, maden imkânlarımız 55 
senede ne durumdadır diye tespit edememiş bir mem
leket için, tekrar 55 sene bekleyeceğim, ne kadar 
olduğunu tespit edeceğim; ondan sonra da, «Hayır 
ben bu fabrikayı yaparım, yoksa madenim petrol 
getiririm» dediğin zaman, «Efendim, petrol dış kay
naklara bağımlı olmaktır» Peki, bu bağımlılık hikâ
yesi nedir? Japonya'nın petrolü olmadığı gibi, hiçbir 
hammaddesi, hiçbir madeni de yok. Yukarıdan çıkıp 
da, tayyareyle baktığınız zaman Japonya ile Bahreyn 
arasında, âdeta tankerlerden ibaret bir yol görürsü
nüz; bu Japonya nasıl dışa bağımlı; demek ki o esir, 
biz ondan ileriyiz. Artık bu mantığa bakarak, insan 
gayet tabii milletinin seçerek, vekil sıfatıyla bu Par
lamentoya gönderdiği insanların milletine «Evet, se
nin meselelerini halledeceğim» diye, ahtü peymanda 
bulunduktan sonra, buraya gelip, âdeta başka telkin
lerle, neredeyse ipnotize olmuş, başka kimseleri gö
rüp, korkarak, kendi vaadini unutmak gibi bir hale 
gelmiş olmaktadırlar. Çünkü, bağımlılık; bu aşağılık 
duygusudur, bu bir esaret hissidir, hür yaratılmış, 
hür doğan insanı kimse esir edemez. Bir tek insan 
bizim milli inancımıza göre kâinat değerindedir. Be
ni kim esir edebilirmiş. Planını da getir; ben nasıl 
olsa esirim; ama ticaretin adını da esaret koyduk
tan sonra, bağımlılık koyduktan sonra, bütün dün
ya milletlerinin ticaret dediği şeye, benim devletim
de plan yapılırken bağımlılık denecek ve zaten tica
ri faaliyetlerin bir rüknü olan, kooperatifti ticarette 
tedafüi teşekküldür; orada bile müdafaa ihtiyacıyla 
kooperatifleşmeye gider. Halbuki ticari sahada asıl 
kendine güvenen, iş yapmak isteyen şirketlerdir. Ya
ni, hayat mücadeleyse, bu mücadelede taarruz ya
pan müesseseler şirket fikridir, kooperatifler müda
faa fikridir ve ben ordum ile elhak mücadeleyi, har
bi en iyi bilen millet olarak ordumun düsturuyla da 
«En iyi müdafaa taarruzdur» prensibine sahip olan 
bir millet, iktisadi mücadelede de korkak, pısırık koo
peratifleşmeye gireceğim; senelerden beri memleketin 
sırtına yük olmuş kooperatiflerin sayısını artıraca
ğım. Halbuki Devletin gerek yatırımlarının tahakku
kunda, gerek milli gelirin artışında taarruzu müdafaa 
olan şirketlerin yaptıkları da işte Üçüncü Beş Yıllık 
Plan, v.s. diye verilen rakamlar da ortada, 

Kıymetli kardeşlerim, SEKA mevzuunda iki pro
jemiz vardı: Biri Ortakaradeniz, diğeri Doğukara-
deniz, yani Artvin. Artvin, edebiyata gelince birçok 
kimselerin, herhalde sırça köşkte oturarak, hayalle
rini işleterek kurdukları bir şey zannediliyor. Halbu
ki fakirliğin ben, Artvin'den daha enteresan, daha 
feci olacak yeri olduğunu bilmiyorum. Sırtında taş 
taşıyarak kayaların üstünde gidip mesken yapar. Sır-
tıyla toprak taşıyarak bir taşın üstünde istihsal yapıp 
geçinmeye çalışan bir memleketten daha fakir yer 
olur mu? tşte orada, tek hammaddesi olan orman 
mahsullerine istinaden bir kâğıt fabrikası kurmayı tek
lif ettik. Heyhat, etmez olaydık. Biz bugüne kadar 
bu memlekete hizmet eden en kötü insanın dahi 
ayağının tozu olurum, zihniyetiyle hizmet etmiş bir 
insan olarak, olur da günün birinde gelir müktesebat 
kesbedersiniz, sizin de tecrübeniz olur, siz de bu 
memleketin evladısınız; öbürleri hiç olmazsa size ayak 
bağı olmaz, sizi boğmak istemez, yardımcı olur der
ken, biz bu teklifi yaptık diye... İşte anlattık, hikâ
yesi ortadadır; memleketin şu son dört senesinin hi
kâyesini bütün dünya bilmektedir. Âdeta Artvin kâ
ğıt fabrikası işte bu dört senelik hikâyenin hulasası-
dır, kaderinin ta kendisidir. Ankara'da bize dediler 
ki, «Efendim, Artvin'de kâğıt fabrikasını besleyecek 
hammadde yoktur, o kadar orman mahsulü çıkmaz.» 
İnsan halidir, bizim duyduğumuz, çocukluğumuz ça
ğında, köylülerin ölçüsüyle belki, hakikaten Artvin'in 
ormanları optimal kapasitede (yeni terimler öğrenmi
şiz) bir kâğıt fabrikasının hammadde ihtiyacını kar
şılayabilir. İyi niyetle peki, dedik; ilgilileri topladık 
ve aldık Artvin'e gittik. Yolda bize söyledikleri, bu 
fabrikanın ihtiyacının 200 bin mikap/yıl olduğu mer-
kezindeydi. Artvin'e gidip mahallinde durumu tahkik 
edince öğrendik ki, oradaki orman mahsulleri sene
de 200 bin değil, 600 bin mikaptır, onun üç misli. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — 750 bin şimdi. 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Buyurun 

750 bin diyorlar, ben daha emniyetle söyledim. 
Bunu gördükten, öğrendikten sonra geri dönerken 

bütün ilgililer, başları önlerinde mutlaka Artvin'e bu 
fabrikayı kurmak lazım geldiğine karar verdiler ve 
yolda da bana 200 bin mikap değil de fabrikanın ih
tiyacının 150 - 160 bin olduğunu da arkasından söy
lediler. Biz hakkımızı herkese helal ettik. Şimdi işte 
bu Artvin'in adı bile yok, sadece Orta Karadeniz 
projesi var, Artvin'in adı yok. Hey Artvinlim sen de 
bekle ki istiklal Harbinde neler yaptığını ben biliyo
rum hikâye olarak bütün diğer vilayetlerde olduğu 
gibi, 
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Sarp arazilerden indirilen ağaçların hazırlanıp, ta 
Giresun'a, İzmit'teki kâğıt fabrikalarına hammadde 
olarak gönderilmesi hizmetlerinde şehit olan babala
rını düşünerek hiç olmazsa bu ağaçlar memleketimiz
de değerlenir, burada bir içtimai faaliyet doğar, böy
le bir fabrika kurulur diye bekle benim. Artvinlim 
bekle, seni iyi temsil eden temsilcilerin var, çünkü 
Timbergen'in - af buyurun sözgelimi söylüyorum 
yanlışsa affedin - tesis ettiği planı tatbik eden ilerici 
ve senin reyinle devlet kurmuş, kendisinden başka 
kimseyi bu devleti idareye layık görmeyen temsilci
lerin var bekle; bekle inşallah bir gün Allah nasip eder. 

Kıymetli kardeşlerim, maalesef vakit dolmak üze
re olduğu için atlıyorum, sonunda şunu ifade etmek 
istiyorum: Aslında bu tabloya baktığınız zaman hep
si teker teker şunu ifade etmektedir, iktisadi kal
kınma, sanayi, bunlar millet önünde tiyatro sahne
sinde rol yaparken söylenmiş sözlerdir. Artist rol 
icabı söylediğinden mesul değildir. Sahnenin dışında 
mesele, bu milleti ben idare edeceğim şartıdır. Ehil 
olmasam da, Milli Selâmet Partisi proje yapmış, sa
nayi getirebilir, velhasıl hakiki planı tatbik edebilir, 
bunda ehildir, ama o yaparsa iktidara gelir. Olmaz, 
çünkü iktidar için ben yaratılmışım. Yaratılmak ne 
söz? Yaratma iddiasıyla kamuoyu oluştururum. Bu 
hali tespit edince planın keenlemyekûn olduğu orta
ya çıkar. Çünkü planın anastraejisinde milleti bu ta
salluttan kurtarmak birinci Jıedef olmalı, yani ahlâk, 
birinci madde olmalı; halbuki Planda bu yok. öy
le ya, bir muhalefet ki, yirmi yedi sene iktidarı suiis
timal. iddialarına hedef tutar, iktidara gelince bunu 
unutabilir mi? Tenzih ederek söylerim ki, Sayın De-
mirel; «Bunlar iktidara gelince, ya Türkiye'yi terk 
eder veya Allah korusun canım kaybeder zannetmiş
ti müllet.» Şimdi ne oldu? İktidar, onu ben mi söy
ledim, edasıyla başka işlerle meşgul Meclise Plan ge
tirmiş. Bu kadar korkunç bir iddia, iftira ise, müşteri 
yurdu terk etmez mi? Hayır, öyle küçük işlerle uğ
raşılmaz. 

Bu arada, başı sıkıştıkça Başbakan Yardımcısına 
basın toplantısı da yaptırır ve millete ilan eder. Bir 
bilseniz, ne yolsuzluklar olmuş... Hakiki rüşvet, yol
suzluk gibi şeyler, insan olanın intihar sebebidir. Kim
senin zararını istemeyen ecdadımız, onun için bize 
nasihat etmiştir; «dilin zekâtı hayır söylemektir, ya 
hayır söyle ya sus.» 

Ceddinin dilini çoktan unutan bazıları, onun için 
bu öğüdü bilmiyor, yalmz madalyonun bir de öbür 
yüzü var; vatandaş. Vatandaş ne diyor biliyor mu-. 
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sunuz? Yolsuzluğu, rüşveti tahkik edecek hükümetin 
kendisi yolsuzluk değil mi? 

Plan için ikinci esas olarak da şu hususa temas 
etmek istiyorum: 

Yirminci yılda dahi Planın, milletin namusunu 
müdafaa edecek silahı şöyle dursun, (çünkü onların 
projeleri hazırdı, lisansları da hazırdı, yapılacaktı Al
lah'ın izniyle; ama diyorum ya dilin kemiği yok) tar
lasının gübresini bile yapamayacağını kendisi koyu
yor, 4 ncü yılın, 5 nci yılın sonunda % 70'ini ancak 
yapacağım diyor; bu şekilde hareket edenlerden mil
lete hayır gelmez. 

Plan, milletin iktisadi mücadele planıdır. Müca
dele verecek kimse, karşısındaki rakibini yeneceğine 
dair nefsine güvenmedikçe meydana çıkmaz. Bu 
Plan, meydana çıkmak zorunda olan; fakat rakibin
den korkan pehlivana benziyor, kazanması mümkün 
değil. Dışa bağımlı olmamak gibi devamlı bir esa
ret psikolojisi, ezilmemek için tedafüi müesseseler 
olan kooperatifler saplantısı; Plan sadece bu. Halbu
ki, en iyi müdafaa taarruzdur. İktisadi sahada koope
ratifler müdafaa, şirketler taarruz müesseseleridir. Bu 
sebepledir ki kooperatifler, hep zarar etmiş, Devlete 
yük olmuş; şirketler ise milli gelirin artışına, yatırım
ların gerçekleşmesine yardım edegelmiştir. O halde, 
Planın ikinci esası, tedafüi değil taarruzi olmalıdır. 
0 zaman nüfus planlaması gibi utanç verici, gayri 
;nsani, millete suiikast vebaline girmeye lüzum kal
mayacak, çalışma çağındaki insanlarımızı kooperatif
lerde tembelliğe sevk tehlikesi de ortadan kalkacak
tır. Kabiliyeti olan buyursun. Serbest teşebbüs er
babı olarak cevherini ortaya koysun, milletine hiz
met etsin. 

Üçüncü esas olarak; sanayileşme için acil enerji 
orensibi vaz olunmalı. Planın üçüncü anaesası. Pet
rol ithalinden korkma yerine tabii kaynaklarımız 
devreye girinceye kadar fabrikalara en süratli enerji 
verecek tribün sistemine gitmelidir. Petrol vereceğiniz 
1 lira, gelişmiş memleket şartlarında 7 lira, Türki
ye'de 100 lira hatta daha fazla gelir getirecektir. Za
manımız az olduğu için misli, bir rakamı öbürüne 
bölmek suretiyle elde edilir. Benim elde edeceğim 
haddizatında 10 liralık bir şeyse, petrol olmadığı için, 
petrole verdiğim sıfır ise, onu ona böldüğünüz zaman 
sonsuz eder. Şu halde elektrik olmamaktan kaybınız 
sonsuzdur. 

Dördüncü olarak; suç, suçlu, davacı, hâkim aynı 
müessesede olmaz. İlim, ihtisaslaşmayı kabul etmiş
tir. Bugün devlet olunca, sanki öbür şahıs değil. Suç
lu da, davacı da, hâkim de devlet olacak; imalatçı da, 
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kontrolörcü de. Bunun için milletin sıhhatine zarar 
veren şarabı da o imal edecek, kötüyse ondan da o 
mesul olacak, satmasını da o yapacak. Binaenaleyh, 
ilme hürmet edin, ilme ilerilik diyorsanız. Devlet 
lazım gelmedikçe istimlak etmez. Planın ikinci karak
teri olarak durmadan devletleştirmeyi koymuşsunuz, 
bu intihardır., 

Beşinci madde olarak; demin arz ettiğim gibi, 
milletimize hürmet edelim. Sermayemiz varsa, sata
cak metaımız varsa tezgâhtarlığa fazla lüzum yok. 
Onun için dili değiştirmeye lüzum yoktur. Bu mille
tin binlerce yıllık mazisine hürmet edelim ve milletin 
dilini miilletten esirgemeyelim. Ekmeğini esirgiyoruz. 
Giyeceğini, yiyeceğini esirgiyoruz. Dış ticaret diye, 
bir sürü başkalarından öğrendiğimiz lafları öne sür
mek suretiyle milleti yokluğa, fakirliğe mahkûm edi
yoruz. Bu kadarına razı olduk ama, hiç olmazsa artık 
milletin diline bari dahletmeyelim. 

Kısaca şunu arz etmek istiyordum: Başka mef
humlar üzerinde konuşulabilir. Seneler geçmiştir. Pla
nın, dediğim gibi Üçüncü Beş Yıllığına geldik. Bu
güne kadar tahakkuk miktarları ortadadır. Şu tablo
ya bakalım. Demokrasi zümrüdüanka kuşuna dön
müştür, 'anlarım. Çoğulcu demokrasi, şu, bu falan 
denebilir. Nitekim bir muhterem sözcü kalktı, Ada
let Partisiyle biz demokrasi görüşünde aynı değiliz 
mealinde laflar söyledi, kulağıma geldi, olabilir; fa
kat bu iki kere iki döttür. Buyurun, Azot Sanayiinin 
30.9.1978 tarihi itibariyle yatırım durumlarını arz 
ediyorum: 1 5 - 1 6 sene evvelki tatbikatlar ortadadır, 
mukayese edin. Azot Sanayiinin yatırım !% 7,5, şe
kerin !% 35, SEKA'nın 47, Makine Kimya Endüstri
si Kurumunun 5,6; Çimento Sanayiinin 13,9; Demir 
Çeliğin 28,9; TÜMOSAN'ın 0,9; TEMSAN'ın 1,5; 
TESTAŞ'ın 6; Türkiye Elektrik Kurumunun 19,1, 
Bundan sonra susmak icap eder bazı kimseler, 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (MSP ve AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan.., 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Milli Selâmet 

Partisi Grupu bu konuşmasında da 27 dakikalık sü
resini kullanmış, 10 dakikası kalmıştır efendim. 

Buyurun Sayın Ekinci. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, ha

tip konuşurken Artvin'den bahsetti ve «Artvin'in tem
silcileri var; bekle Artvin, bekle Artvin» diye bizi 
kasdederek, bir temsilci olarak bizi de hedef göste
rerek beyanda bulundular ve beyan ettikleri rakam

larda - bir Artvinli olarak - yanlışlık vardır tavzih 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci bir sataşma değil, ra
kamlarda bir yanlışlık olduğunu ve bunu tavzih et
mek istediğinizi belirtiyorsunuz. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, yalnız o konuya münhasır 

olmak üzere rica edeceğim. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Saytn Başkan, de

ğerli milletvekilleri, Milli Selâmet Partisi Grupu söz
cüsü arkadaşımız ilimden bahsederek, ilimde kurul
ması planlanan kâğıt fabrikasından bahsederek, «Art
vin'in temsilcileri var, siz bekleyiniz» dediler. 

Ben de Artvin'in bir temsilcisi bulunduğum için, 
bu konuda aydınlatmaya zaruret gördüm. 

Sayın sözcünün özellikle belirtmesini isterdim, 
çünkü hedef biz değil de, Cumhuriyet Halk Partisi
nin bu ildeki temsilcisine olmalı idi ve burada beyan 
ettiği rakamlarda hata olduğu için söz almış bulunu
yorum. 

Artvin, ülkemizin ormanlarının büyüklüğüne gö
re 5 nci sırada olan bir ildir. Yıllık üretim kapasitesi, 
ifade edildiği gibi 550 bin değil, 760 bin metreküp 
üretime sahip; büyük bir ormart kapasitesi olan ili
mizdir. 

Artvin, SEKA'ya 200 bin metreküp - İzmit'e - mal 
gönderir, Yine Artvin, birçok kereste fabrikalarına, 
ürettiği orman emvalini gönderir ama, Rus hudu
dunda ve 40 yıl Rus esaretinde kalmış bir ile, yıllar 
önceden beri planlanmış, hammaddesi mevcut, bir 
kâğıt fabrikasının, bu Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planında esirgenmesi hakikaten büyük bir talih
sizliktir. Sözcüye bu münasebetle, Artvin'in temsilci
si olarak teşekkür ediyorum. 

Bu ifadelerin Cumhuriyet Halk Partisinin Artvin 
temsilcisini hedef aldığını ve alması gerektiğini ifa
de eder, hepinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir şey arz 

edebilir miyim, tutanağa geçtiği için. 
BAŞKAN — Sayın Uysal anlıyorum. Arkadaş

larımızın... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir milletve

kili ne İçtüzükte, ne Anayasada bir milletvekili aynı 
ilden olsa bile, diğer bir milletvekilini« Şunu hedef al
dı, bunu hedef aldı» diye suçlayamaz. Taviz ediniz 
lütfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Nevzat Kösoğlu, buyurunuz efendim. 
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MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; şahsım ve grupum adına hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının müzake
relerinde grupum adına konuşmaya başlarken, önce 
bu planın Meclise sunuluşundaki sunuş konuşmasına 
kısaca temas etmek istiyorum: Bu konuşmanın da 
muhtevasından çok, tarz ve üslubunun dikkatimi çek
tiğini ifade etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, planı Meclise takdim eden Sa
yın Başbakanı, Hükümet olduğu günden bu yana de
vam eden üslup tarzı içinde ve menfi bir ruh hali 
içinde gördüm. Hiçbir müspetten bahis açmadan sa
dece menfiler üzerinde dolaşmak, sadece başkalarının 
hatalarını ifade etmek gayreti içinde olmak, hiçbir 
müspet vaadetmemek bu menfi ruh haliyle ancak çok 
kötü bir muhalefet olunabilir. Bu kötü muhalefetin 
örneğini de Sayın Başbakan muhalefet yıllarında ver
miştir. Ama iktidar olmak, yapıcı olmayı, müspet ol
mayı gerektiren bir durumdur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın yöneticileri ve 
Sayın Genel Başkanı, uzun yıllar muhalefette kalmış 
olmanın psikolojisini üstünden atamamış diyeceğim 
ama, bu menfi ruh hali, onu da aşan bir durumu 
ifade etmektedir ve bu ruh halinde devam ettiği sü
rece bu Başbakanın ve bu yönetimin Türk Milletine 
ne iktisadi bakımdan ne de bunun bütün olarak is
tikbali açısından vaat edeceği, getireceği bir şey ola
cağına inanmıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bize, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan olarak verilen belge üzerinde konuşurken, ben 
de, daha önce konuya temas eden birçok arkadaşı
mın yaptığı gibi, «Dil» konusuna dokunmakla sö
ze başlayacağım. 

Gerçekten, bütün samimiyetimle arzu ederdim ki, 
Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri de toplu halde 
olsalar da, bu dil konusunu propagandanın ötesinde, 
-bizim dışımızdakilerin telkinleri ötesinde, kendi ara
mızda, rahatça, aynı dili konuşan insanların rahatlı
ğı içinde tartışıp bir sonuca bağlayabilseydik. 

Aziz arkadaşlarım, dil bir milletin asırları doldu
ran, hayatı içinde irfanı ile alın teri ile kanı ile tefek
kürü ile yoğurduğu kültürünü taşıyan bir vasıtadır. 
Onu nesilden nesile, o kültürün muhtevalarını intikal 
ettiren vasıtadır. Millet sürekliliğini, kültürün sürekli
liğini, onun sürekliliğine borçludur. 

Aziz arkadaşlarım, muntazam bir tefekkür, yük
sek bir düşünce seviyesi ancak muntazam bir dille, sıh

hatli bir dil bilgisiyle mümkündür. Dilinin insicamı bo
zulan, dilinin bütünlüğü kaybolan, dili yozlaşan bir 
milletin düşünce seviyesinin yükselmesi, kültür sevi
yesinin yükselmesi ve buna bağlı olarak da iktisadi 
gelişmesini arzu ettiği ölçüde gerçekleştirmesi cidden 
mümkün değildir. 

Meseleyi çok rahat konuşabiliyorum; meselenin 
particilikle filan hiçbir ilgisi yoktur. Bu konuda parti 
gözlüklerini çıkarıp bir kenara bırakabiliriz. Dilin şu 
veya bu tarzda konuşulmasının, şu veya bu istikame
ti almış olmasının direkt parti menfaatlerimizle hiçbir 
ilişiği yoktur. Böyle olunca ben özellikle Cumhuriyet 
Halk Partili üye arkadaşlarımdan hassaten rica ediyo
rum, kendi başlarına kaldıkları zaman şu dil mesele
sinin bugünkü hale gelişinin tarihi seyrini kısaca ka
falarında düşünsünler; hiçbir kitap okumalarına, hiç
bir başka söz dinlemelerine gerek yok, kendi başlarına 
şöyle bir düşünsünler. 

Dil meselesi bu durumuna nasıl geldi? Tarihi ma
cerasını anlatacak değilim. Ama hepimizin daha or
taokul sıralarından bildiğimiz bir gerçek var; milli
yetçilik cerayanının, millicilik düşüncesinin esmeye 
başladığı devrelerden itibaren bunun tabii ve zaruri 
bir uzantısı olarak Osmanlıcanın da sadeleştirilmesi, 
yani millicilik cereyanına, heyecanına uygun bir tarz
da yapı itibariyle de kelime hazinesi itibariyle de 
Türkçeleştirilmesi hareketi başlamıştır. Türkçenin 
kuvvetli bir anayapısının mevcut olduğu, gramerinin 
mevcut olduğu, bunun yeterince işlenmediği, birçok 
Arapça ve Farsça kelimelerin tam manasıyla karşılı
ğının Türkçe'de halen kullanılmakta olduğu, ama bun
ların bir havass edebiyatı içerisinde unutulmuş ol
duğu, bu sebeple de anadile dönülmesi gerektiği mil
liyetçiliğin temel umdelerinden birisi olarak mütalaa 
edilmiş, savunulmuş ve bu yola girilmiş. Bu hareketi 
başlatanları hepiniz biliyorsunuz. 

Türk milliyetçiliği fikrinin mübeşşirleridir hepsi. 
Ömer Seyfettin'ler, Ali Canip'ler, Ziya Gökalp'ler. 

Dilde sadeleşme bunlarla başladı. 
Sanırım bir kere daha bu kürsüden söylemiş idim. 
Şimdi; beni bağışlasınlar yine Halk Partili arka

daşlarım, hiç olmazsa burada mevcut olanlardan is
tirham ediyorum, düşünsünler. Bu sadeleştirme hare
keti, bu Türkçeleştirme hareketi milliyetçilik duygu
sunun ve düşüncesinin tabii ve zaruri bir hareketi ola
rak başladı. Zaman içinde bir noktaya gelindi ki ve bu
günkü noktaya gelindi ki, doğru veya yanlış o ayrı 
bir mesele; ama başlangıç noktasındaki çizgisiyle is-
tikametiyle milliyetçilik düşüncesini savunanlar, şim
di dili muhafaza etmek, Türkçeyi muhafaza etmek, 
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dildeki ırkçılığa karşı çıkmak ve dilde yabancı menşeli 
de olsa Türk kültürünün muhtevalarını taşıyan, onun 
öz malı olmuş olan kelimeleri muhafaza ve müdafaa 
etmek gayretine düştüler. Ve gene söylüyorum; fikri 
bakımdan doğruyu yanlışı tercihleri ayrı ama, baş
langıç noktasındaki sadeleştirme hareketlerini başlatan 
mana ve istikametteki milliyetçilik düşüncesine karşı 
olan, hatta enternasyonal eğilimleri olan - hiç bir de
ğer hükmü vermeden bunu söylüyorum - bazı düşün
ce mihraklarının, zümrelerinin ısrarla dilde özleşme 
dediğimiz veya denilen hareketi ifratla sürdürdükle
rini mtişahade ediyoruz ve dilde ırkçılık yaptıklarını 
görüyoruz. Orhun Abidelerinden, Kutadgubilikten bil
mem hangi metinlere kadar birtakım kökler bularak, 
yarısı Çinceden yarısı Moğolcadan, belki başka diller
den de gelen kökler bularak, bunlara birtakım takılar 
ilave ederek, doğru veya yanlış takılar ilave ederek, 
illa mevcut konuşulan dilin dışında bir yapı kurulma
ya çalışılıyor. Ama niçin? Yanlışsam bile, bu Türk 
milliyetçiliği düşüncesine sahip olan beyin ve bu dü
şünce, dildeki sadeleştirme hareketlerini ortaya çı
kardı. Doğru değil, ama sizin ithamlarınıza nazaran 
dilde de ırkçılığı savunmak gerekiyorsa benim sa
vunmam lazım. Halbuki karşıyım. Irkçılığın tümüne 
karşı olduğumuz gibi dilde de karşıyız. 

E, peki milliyetçilik düşüncesine, klasik manasın
da olsun milliyetçilik düşüncesine - kendinizce tabii 
bir milliyetçilik tarifi yapıp ona bağlı olabilirsiniz -
ama tekrar ediyorum, dildeki sadeleştirme hareketle
rini başlatan, klasik manadaki milliyetçilik düşüncesine 
karşı olduğunuz halde, niçin dilde bu kadar ırkçısınız 
veyahut siz değilsiniz de öyle olanları lütfen bu açı
dan mütalaa edin. Bunun cevabını ben bulamadım. Ha 
cevabını buldum; ama bu cevabı şu kürsüden size 
karşı söylersem, meseleyi gereksiz bir psikolojik inat
laşma noktasına dökmüş olmaktan korkarım. Ama 
bir şeyi söyleyeyim isterseniz aziz arkadaşlarım. 

Dilde bu özleşme hareketinin Cumhuriyet devrin-. 
deki öncülerinden ve gerçekten yapmak istediği şeyi 
çoş şuurlu bir tarzda neticesini bilerek yürütmeye ça
lışanlardan birisi ve en büyüğü Nurullah Ataç'tır. 
Gerçekten dilin yapısına, felsefesine, imkânlarına bilgi 
olarak sahip bir insan; dilde özleşmeyi sürdürürken 
ne yapmak istediğini de çok iyi bilen bir insan. Halk 
Partisinin eski yayın organlarından sayılabilecek olan 
Halkevlerinin eski ülkü dergilerinden - şimdi o ismi 
de terk ettiniz ona düşman oldunuz ama - o dergide 
yayınlanmış konu üzerinde çok ciddi makaleler var
dı, Türk Dili Dergisinde yayınlanmış çok ciddi maka-
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leler vardır. Ataç diyor ki: «Bir milleti mevut var
lığından koparabilmek için onu bir başka varlık 
haline sokabilmek için, onun diline el atmamız la
zımdır.»' Niçin? i«Çünkü, binlerce yıldan beri o mil
let hayatıyla bir kültür oluşturmuştur, maddi unsur
larıyla manevi unsurlarıyla bir kültür oluşturmuştur. 
Bu kültürü taşıyan temel unsur dildir. Bu dil var 
olduğu sürece bu kültürel muhtevalar devam ettiği 
sürece, bu kelimeleri kullanmak suretiyle biz bu 
milleti bir başka millet yapamayız. Kelimeler bin 
yıldan beri belli bir kültürel muhtevayı taşıyorsa, 
onun söküp o muhtevadan çıkarıp, yerine bir başka 
muhteva sokamayız bu çok zor bir iştir. Onun için 
ne yapmamız lazım? Eğer buna ben cesaret edebil-
seydim Latince'nin resmi dil olarak alınmasını ister
dim» diyor, «Bunun imkânsızlığını da bildiğim için 
Latinceyi savunamıyorum resmi dil olarak; ama 
bunu yapamadığımıza göre, yeni bir dil yaratma
lıyız ve o yeni dil, bütün tarihi muhtevasından ve 
kökünden, kültüründen kopuk olmalıdır ki, ben 
ona dilediğim muhtevayı koyabileyim.» 

Bakın aziz arkadaşlarım, «inkilap» diye bir ke
lime vardır; tek bir misal vermek istiyorum, bin-
lercesini biliyoruz; «inkılap», «ihtilal» vardır, «te
kâmül» vardır. İnkılap kelimesi, hiç değilse Fransız 
ihtilalinden, inkılabından, o zamanki bizim entel
ektüelimizin ı«inkılab-ı kebir dediği devreden bu 
yana, yani 200 yılı aşkındır çok sık kullanılan, kül
türümüzde de çok sık kullanılmış olan ve derin 
bir muhteva kazanmış bir kelimedir; sınırları belli
dir, ifade ettiğim mana bellidir, «inkılap» dediğiniz 
zaman, kafanızda yapacağı çağrışımlar, hatırlatma
lar bellidir; «ihtilal»1 dediğiniz zaman da, yine, en 
az bin yıllık, ikibin yıllık muhteva ile bellidir. 

Şimdi, bunun yerine «devrim» kelimesini ikame 
ettiğiniz zaman, bu yepyeni bir kelimedir; bunun 
hangi manayı ifade ettiğini siz tayin edersiniz. Nasıl 
tayin edersiniz? Eğer, birtakım maksatlar da orta
da var ise, «devrim» kelimesini, zaman zaman «in
kılap» zaman zaman «ihtilal»< yerine kullanmak su
retiyle zihinleri bulandırarak bazı menfi gelişmelere 
de imkân hazırlayabilirsiniz ve dilin mana zenginlik
lerinin ifade kudretinin kaybolması vesaireyi bir yana 
bırakıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, dil konusunu yine yürekten 
arzu ederim, bu Meclis, Türk Dil Kurumuna da, 
başka müesseselere de bakmadan, burada çok geniş 
bir tarzda konuşup karara bağlamalıdır. 

Ben planın muhtevası konusuna geçiyorum. Ko
nuyu, Beş Yıllık Planı bugüne kadarki konuşma-
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lardan biraz farklı bir açıdan ele almaya çalışaca- ı 
ğım. Bu metin içindeki birtakım detayları karıştır
mak yerine, bir zihniyet meselesi olarak, kalkınma 
hadisesine bakış hadisesi olarak meseleyi ele alaca- I 
ğım ve kültür hadisesiyle, iktisadi hadise arasındaki I 
ilgilere ve planı hazırlayan zihniyetin bu bakımdanki 
durumuna kısaca dokunacağım. I 

Aziz arkadaşlarım, önce şunu kesinlikle bilelim I 
ki, kalkınma hadisesi, sadece iktisadi bir hadise de- I 
ğildir, sadece istatistik bir olay değildir. Bunun sa
dece iktisadi boyutlar içinde ele alınması, meselenin 
yanlış ve çarpıtılmış bir tarzda, noksan bir tarzda I 
mütalaası demektir. Kalkınmayı bütün maddi ve ma
nevi unsurları ile bir milletin kültürel yükselmesi ola- I 
rak mütalaa etmek zorundayız; topyekûn bir sosyal 
hadisedir, bir düşünce seviyesinin yükselmesi meşe- I 
leşidir. Meseleyi sadece iktisadi Ölçüler içinde muta- I 
laa ettiğiniz takdirde, aynı zamanda, iktisadi neticele- I 
ri bakımından da çok yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Söz I 
gelişi, özellikle Birinci Plan devresinde kalkınmanın I 
tek miyarı olarak milli gelir ve fert başına düşen milli I 
gelir ölçüleri kabul edilmiş idi; gene de, ölçülerden 
birisi budur. Kalkınma hadisesine bu tarzda baktığınız I 
zaman, mesela Kuveyt, mesela diğer bazı münferit I 
kaynaklardan doğan büyük zenginlikleri olan ülkele- I 
rin, kalkınmış ülkeler olarak mütalaa edilmesi gere- I 
kir. Halbuki, bunların, gelişmekte olan, hatta «az I 
gelişmiş» diye tabir edilen ülkeler olduğu muhakkak
tır. Milli gelirleri de çok yüksek olduğu halde, fert 
başına düşen gelirleri de çok yüksek olduğu halde, 
bunlar, geri kalmış ülkelerdir; çünkü; kalkınma hadi- I 
sesi sadece iktisadi bir büyüme hadisesi değildir. Tek- I 
rar ediyorum, topyekûn bir sosyal harekettir. Kültü- I 
rün maddi ve manevi unsurlarıyla, bütünüyle bir yük- I 
selme hareketidir. I 

Mesele, burada iki bakımdan önemlidir; kalkınma I 
hadisesinin böyle bütüncü bir tarzda ele alınmasında I 
iki bakımdan zaruret vardır. Birisi, başarılı bir kal
kınma hadisesinin, iktisadi bakımdan da başarılı bir 
kalkınma hadisesinin gerçekleştirilebilmesi için me
seleye bütüncü bir gözle bakmak gerekecektir; yani, 
ilmi açıdan, ilmin icabı olarak böyle bakmak gereke
cektir. I 

İkincisi ise, Anayasamızın emri olarak, meseleye 
bütüncü bir açıdan bakmak gerekecektir. ı«Bu Ana
yasayı hazırlayanlar bu mütalaa içinde mi idiler, de
ğil mi idiler?» bunu bilemiyorum; ama Anayasanın 
41 nci maddesine şu hükmü koymuş bulunuyorlar: 
«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik I 
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yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasarrufu 
antırmak, yatırımları toplum yararına gerektirdiği ön
celiklerle yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak, 
Devletin görevidir.» 

Gene, Anayasanın 129 ncu maddesi, «İktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınma, plana bağlanır; kalkın
ma, bu plana göre gerçekleştirilir» demektedir. 

Şu Anayasa hükmüne nazaran, kanuni mecburiyete 
nazaran, Türk milletinin kalkınma hareketi, kültürel 
açıdan da, iktisadi açıdan da plana bağlanmak mec
buriyetindedir; bu bütünlük içerisinde plan ele alın
mak zorundadır. 

Eğer, topyekûn bir yükselme hadisesi olarak ifa
de ettiğimiz kalkınmada, kültürümüzün manevi yönü 
ihmal edilir, başıboş bırakılır, kendi haline gelişmelere 
terk edilir ise, bu, maddi kalkınma hadisesini çok 
büyük ölçüde etkiler, maddi kalkınmayı çarpıtır, un
surlar birbirini tahrip eder ve milletin gerçekte başa
rabileceği iktisadi kalkınmayı, potansiyeli zayi eder. 

Bu maddi ve manevi unsurların ayni hedefe, bir
likte tevcih edilmesi, uyuşum halinde tevcih edilmesi 
gerektiği hususundaki teorik izahlara uzun boylu gir
meyeceğim. Sadece, düşünce hayatında, sosyolojide 
birbirinin tam zıddı olarak bilinen ve gerçekten de öy
le olan iki mütefekkirin bu konudaki düşüncesini bir 
iki cümle ile ifade ederek keseceğim; birisi Max We-
ber, diğeri Kari Marx. 

Bildiğiniz gibi, Kari Marx, kültürün manevi un
surlarının da maddi yapı, alt-yapı olarak ifade ettiği 
maddi yapı üzerindeki tesirini açık ve net olarak ka
bul etmiştir; bunu, gerek mektuplarında, gerek eser
lerinde beyan etmiştir. Ondan sonraki Marksist lite
ratür bunu daha da geliştirmiştir. 

Son tahlilde, nihai tahlilde, onun tabirleriyle «alt
yapının üstyapıyı tayin ettiği her ne kadar belirli ise 
de» diyor, «üstyapı gelişmelerinin de altyapıyı büyük 
ölçüde etkilediği muhakkaktır.» 

Bunun tam zıddı bir ekol olarak telâkki edebilece
ğimiz bir düşüncenin sahibi Max Weber; o da, mane
vi yapı unsurlarının kültür unsurlarının, doğrudan doğ
ruya bütün iktisadi hayatı ve iktisadi nizamı tayin eden 
unsurlar olduğunu ifade ediyor. Bildiğiniz gibi, kapi
talist Batı nizamının, kapitalist nizamın doğuşunun se
bebi olarak da, pluralist Hıristiyan ahlakını, yani Hı
ristiyan halkının bu kültürel temelini alıyor. 

Meseleyi teorik bakımdan uzatmadan şu noktala
rı kesenkes tespit edelim: Kültürel gelişme tek yönlü 
değüdir, yani, değişme, gelişme hadisesi tek yönlü de
ğildir. Kültürün bir kesiminde meydana gelen değiş-
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me, diğer kesimi de mutlak suretle etkiler. Bir cemiye
tin maddi hayatındaki değişmeler, manevi hayatını te
sir altına, alır, onu değiştirir; manevi hayatındaki ge-' 
lişme ve değişmeler, maddi hayatını istikametlendirir, 
onu tesiri altına alır. 

İkinci nokta: Gelişme ve değişmelerin sebebini, sa
dece, gelişmenin vukubulduğu kesimde aramak doğru 
değildir. Türkiye'nin iktisadi yapısında bir değişme gö
rüyoruz. Bu değişmenin sebeibini sadece iktisadi yapıda 
arayamazsınız; doğru teşhisler, tedbirler koyabilmek, 
alabilmek için, bu gelişmenin sebeplerini aynı zaman
da Türkiye'nin kültürel değişmesinde, maneıvi yapı, de
ğişmelerinde de aramak zorundasınız. 

Üçüncü tespit noktası: Hiçbir cemiyette, mücerret, 
iktisadi değişme diye bir hadise yoktur. Gelişmenin 
hem sebebi, hem neticeleri bakımından - iktisadi ge
lişmelerin hem sebebi, hem neticeleri bakımından -
manevi yapı unsurları şiddetle dikkate alınmak zo
rundadır. Plancılık zihniyeti açısından meseleyi mü
talaa ediyorum. İşin teorik yanını bırakarak, bir de 
yeryüzündeki plan uygulamalarındaki durumun ne ol
duğunu kısaca ifade etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, komünist blok
ta, yani merkezi planlamaya tabi olan ülkelerde, bağ
lı oldukları ideolojiyi kesenkes reddetmek pahasına, 
inkâr etmek pahasına, şiddetli bir kültürel planlama 
yapılmaktadır. Bu ülkelerde Marksist bir nizam kurul
muştur. Marksist ideoloji, altyapının değişmesi halinde, 
iktisadi yapının istihsal münasebetleri tarzının değişme
si halinde, kültür yapısının kendiliğinden, ona uygun 
olarak değişeceğini söylüyor ve kültürel tesirleri çok 
cüzi mütalaa ediyor. Buna rağmen, böyle olmasına rağ
men, ideolojik inanç, mesela Rusya, mesela Çin, bil
diğiniz gibi, iktisadi münasebetleri itibariyle Batı ül-
gelerine açık kapılar bırakmış; ama kültür münase
betleri itibariyle, kesenkes, demirperdesini çekmiştir. 
Rusya'nın ve diğer' Sovyet Bloku ülkelerinin demir
perdesi, iktisadi münasebetleri bakımından değil, kül
tür münasebetleri bakımındandır; yani, kendi kültürel 
planlamasına, dış tesirleri önlemek içindir. Niçin? Çün
kü, belli bir iktisadi yapıyı kurabilmek, iktisadi alan
da belli noktalara, belli hedeflere ekonomiyi yönelte
bilmek için, belli bir kültür yapısının da oluşması ge
rektiğini, ideolojisini inkâr pahasına da olsa, realistçe 
tespit etmişlerdir ve ideolojik tesirleri, kültürel tesirleri 
önlemek için de, kendi bloklarına demirperdeyi çek
mişlerdir. Bugün, Rus edebiyatının, ihtilalden sonra 
gelişen Rus edebiyatının bu açıdan yapılacak bir tah
lili, gerçekten, Rus edebiyatının nasıl, kurulmak is

tenen bir düzen için insan yetiştirmek üzere geliştiril
mekte olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu meseleyi de 
kısa keseceğim, sadece hatırımda kalan bir şeyi ifade 
etmek istiyorum. Sanırım 1964 yıllarında idi; Özbek
istan Komünist Partisi Genel Sekreteri Reşidov, Ko
münist Partisi kongresinde konuşurken, o yıl- yılı 
yanlış hatırlayabilirim - Özbekistan'da buğday istih
salinin, planlanan hedeflerin altında olduğunu, altın
da olacağını söylüyor ve bunu izah için de, diyor ki, 
«Yoldaşlar; bu yıl ideolojik planlamamız, propagan
dalarımız yeteri ölçüde yapılamadı; bunun için de buğ
day istihsalimizde düşüklük olur.» 

Mao'nun «Kültür İhtilali» denemesini hepimiz 
biliyoruz. Geçmiş binlerce yıllık Çin, milli kültürünü, 
bir .kültür ihtilali hadisesi ile yıkmaya çalışmıştır. Beş 
bin yıl öncesinden kalan çanak • çömlekleri bile Çin 
sokaklarında gençlere kırdırmak istemiştir; bütün ir
tibatını yıkmak istemiştir. Niçin? Çünkü, o kültür, 
Çin'in o tarihi kültür yapısı, Mao'nun kurmak istedi
ği iktisadi nizama elvermiyordu. Onu tahrip etmek, 
manevi yapıyı yeniden kurmak ve kendi istediği ikti
sadi gelişmenin emrine vermek kastında idi. 

Aziz arkadaşlarım, Batı ülkelerinde bu manada bir 
kültürel planlama yoktur. Niçin yoktur? Çünkü, plan
lama fikri, esasen Batıda doğmuştur. Kapitalist niza
ma karşı yönetilen tenkitler ve müşahede edilen nok
sanlıklarla, kapitalist nizam kendini tamir etmek için, 
noksanlıklarını giderip yeniden ayağa kalkabilmek 
için, planlama fikrine ulaşmıştır. Bu kültürün tabii 
gelişmesinin bir neticesi ve ürünü olduğu için, iktisa
di planlama fikri burada ayrıca kültürün manevi ya
pısı ve iktisadi gelişme arasındaki uyuşumu sağlamak 
diye bir ihtiyaç duyulmamıştır. Tabii gelişmesinin, 
tarihi gelişmesinin mahsulü olan plan fikri* tabii ki, 
kendi muhitine, kendi yeşerdiği muhite intibak edecek 
ki, onunla uyuşum halinde olacak. Nitekim öyle de 
olmuştur. Ancak biz, kültürel yapımız itibariyle, kül
türümüzün özellikle manevi yapısı itibariyle, Batı 
kültürünün malı değiliz; tarihi seyrimiz itibariyle o 
kültürün içinden gelmedik. Onun için, biz, kültürümü
zün tarihi ve tabii seyrini, yabancı olan bir müesse
seyi alırken, onun, kendi kültürümüz içerisindeki prob
lemlerini dikkate almak zorundaydık. Düşünülmeyen 
nokta budur. Hangi plan modelini tercih edersek ede
lim; bize yabancı olan böyle bir müessesenin kültürel 
planlamasını da, iktisadi planlamayla uyuşum halin
de aynı hedeflere yöneltecek tarzda tanzim etmek zo
rundaydık. 

Muhterem üyeler, görülüyor ki, plan meselesinde' 
de aldanmış bulunuyoruz. Burada bir meseleyi müşa-
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hede edip de, üzülmemek elde değildir. 150 yıldır hep 
aynı aldanışlar içindeyiz. Sıkıntılarımız oluyor, bize 
birtakım modeller takdim ediyorlar ve biz o modelle
ri bir düşünce istiklali içerisinde, bir düşünce bağım
sızlığı içerisinde değerlendirip, taıtıp, kendimize mal 
edemiyoruz; bir modelden öbür modele koşuyoruz 
ve heyhat, sürekli aldanıyoruz. 

Kültür hayatımız tamamen başıboş bırakılmıştır. 
Türkiye belki yüzyıldan beri, dünya kültürlerinin açık 
pazarı haline gelmiştir. Bugünkü plan metninde de 
yine aynı; Türkiye'yi» kültürün açık pazarı yapma zih
niyetini görüyoruz. 

Bu Planı hazırlayan zihniyet, ya kültürün özünün, 
muhtevasının, esasının ne olduğunu bilmiyor veya kas
ten onun tahrip edilmesine, mahvedilmesine göz yu
mabiliyor. 

Aziz arkadaşlarım, kültürün özü, bir milletin ima-
nıyla, asırları dolduran hayatıyla, alın teriyle, kanıyla 
yoğrulduğu ruh zenginlikleridir. Ruh ve zihin muhte
vaları, Türk kültürünün bu değerleri, onu büyük ya
pan ruh ve zihin muhtevaları, kopmuş bir teşbihin 
taneleri gibi ayaklar altında çiğneniyor, aşağılanıyor, 
tahrip ediliyor. Halbuki, bu Planı yapan zihniyet, in
cik boncuk peşindedir. Avrupa sosyetesinde böyle bir 
merak gelişmeseydi, sanırım onun da farkına varma
yacaklardı. 

Kültürü, yine Batı sosyetesinden gelen bir tesirle, 
aldatıcı bir tesirle, eski kilimler, cecim parçaları ya
hut da şalvar zannettiniz, onların temsil ettiği mana
yı da anlamadan, onu bir bez parçasına mahkûm et
ti, hapsetti ve bu mananın düşmanı oldunuz; bilme
den, anlamadan, onların temsil ettiği mananın düş
manı oldunuz. 

Bu planı hazırlayan zihniyet, okullarımızda Türk 
Tarihînin, Türkün vakarını, kahramanlığını, tevekkü
lünü ve dehasını temsil tablolarını kaldırıp, Sıhhiye 
Meydanına Hitit ineklerini dikti, işte, sizin kültür an
layışınız budur ve plana aksetmiş olan da budur. 

Planda kültürle iligili olarak bir sayfa var; eğer 
dilini anlayabilirseniz, orada, Türk dilini ve kültürü
nü dünyaya yaymak için olanaklar sağlanacağı ve mü
zeler kurulacağının söylendiğini görürsünüz. 

Değerli üyeler, bu himmete muhtaç dedeye nasıl 
anlatmalı ki, o kültürü önce sen tanımak zorundasın, 
onun değerlerine sen sahip olmak zorundasın; önce 
sen, milletini hâkim kılmak zorundasın. Bu güce ulaş
tığın gün, kültürün, kendiliğinden yaygınlaşacaktır. 

Değerli üyeler, burada meselesinin can alıcı nokta
sına, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin, Hükü

metin bir türlü anlamadığı yahut anlamak istemediği 
bir hususa geliyor ve altını çiziyorum: Dördüncü Plan
da kültürle ilgili bir sayfa var dedim; bu sayfada muh
teva yok; kültürün istikâmetlerini belirtecek tek bir 
satır yok. Bir kısım imkânların geliştirileceğinden, kül
türel hizmetlerin yaygınlaştırılacağından bahsediliyor. 
Hülâsa olarak, yani, «Tahta çanakta değil, gümüş tas- '< 
ta içireceğiz» diyor; ama neyi sunacak? Bu geliştirile
cek imkânlarla, bu yaygınlaştırılacak şeylerle neyi su
nacaksınız, hangi kültürel muhtevayı vereceksiniz? 
Planda buna dair'tek kelime ve bunu kavramış bir zih
niyetin işareti yok. 

Aziz arkadaşlarım, hayat bütünüyle bir eğitim ve 
imtihan alanıdır. Buna inandığım kitap da böyle söy
ler, fiili hayat mücadelesi de böyle söyler. 

Dördüncü Plana sıkıştırılan bir sayfada insanımı
za ne vaat ediliyor? Nasıl bir insan yetiştirilmek iste
niyor? İktisadın da, ekonomik hayatın da en değerli 
girdisi insan olduğuna göre ve o bir makine değil de, 
bir ruha sahip olduğuna göre, ona ne sunuyorsunuz, onu 
nasıl görmek istiyorsunuz, nasıl bir insan yetiştirmek 
istiyorsunuz? Mütevekkil ve cesur mu?Aciz ve kor
kak mı? Müteşebbis ve hür mü? Yoksa, pısırık, devlete 
ve başkalarına köle mi? Nefisperest, hodkâm mı? Yok
sa, diğergâm veya hayatı kahramanca yaşayan mı? 
Mümin mi, münkir mi? Nasıl bir şey? Nasıl bir in
sanla bu planı gerçekleştireceksiniz? Tüfk milletinin 
geleceğine nasıl bir insan tipi sunuyorsunuz? Bjı ko
nular, değil planda çözümlenmek, farkına bile varıl
mayan temel meselelerdir. Mesela planda, kültür ya-
yıcı vasıtaların ekonomik zorluklarının hafifletilece
ği, yeni bir kâğıt fiyat politikasının uygulanacağı, ba-' 
sımdan dağıtıma kadar kolaylıklar gösterileceği ve 
devlet desteği vaat ediliyor. 

Peki; bu planı hazırlayanlara soruyorum, icra eden
lere soruyorum: Bütün bu hazırlıkların muhtevası ne 
olacak, bu neşriyatın muhtevası hangi istikâmette ola
cak; hangi tesir ve telkinleri ifade edecek? Mesela, 
pornografik kültürü zenginleştirici eserleri destekle
yip, dağıtacak mısınız? insanları bencilliğe, devletine, 
milletine karşı hıyanete, nefsi için her şeyi feda etme
yi telkin eden ve isyana teşvik eden bir seri sanatsal 
ürün hazırlatsam, bunları Devlet olarak basacak mı
sınız: yayacak mısınız; gençlerimize okutacak mısı
nız? Düzinelerle sorabileceğim bu soruların cevabını 
veremedikten sonra, bunun ölçülerini plana koyama
dıktan sonra, «Kültür» diye yazdığınız nedir, ne işe 
yarar? 

Kooperatifçiliğe hız vereceğinizi söylüyorsunuz; 
ekonominin ağırlığını devlet sektörüne kaydırıyorsu-
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nuz; istihsalin tevzi şebekesini bile devlet eline alma
ya çalışıyorsunuz. 

Peki, bunları kiminle yapacaksınız, hangi vasıfta
ki insanlarla yapacaksınız? İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin şu kadar milyar zarar içinde oluşunun, insan 
açısından sebepleri üzerinde hiç düşündünüz mü? 

Aziz arkadaşlarım, bu planı hazırlayan Hüküme
tin bu kürsüye çıkıp, «pardon» demesi lazım. «Affe
dersiniz Yüce Meclis, biz bu planda insanı unuttuk» 
demesi lazım. 

Planın, eğitimle ilgili bölümleri de aynı... istatis
tikler verilmiş ve insan, sırf demografik bir hadise 
istatistik, sayısal bir hadise olarak mütalaa ediliyor. 
İnsanın zenginlikleri, sadece meslek olarak ele alın
mış. Bereket versin, bu Hükümet tarafından rafa kal
dırılmış da olsa, bir, Temel Eğitim Kanunu var ve na
sıl insan yetiştirileceği konusunda bir kısım hükümle
ri ihtiva etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, planın istihdam ve yapısıy
la ilgili, 195 nci sayfasında teknik insangücü arz ve 
ihtiyaçlarına ait bir tablo var; çok manidar... 

Biliyorsunuz, gelişmekte olan ülkelerin asıl prob
lemi, beyin gücüdür, yani, yetişmiş insangücüdür. Di
ğer bütün kaynaklar zayıf olabilir, yok olabilir, ha
rekete geçilememiş olabilir ama, bir ülke, eğer ik
tisadi ve kültürel kalkınmasını gerçekleştirecek olan. 
beyin gücünü, ruh gücünü kurmuş, ise, o ülkenin yük
selmesini durduracak hiçbir kuvvet yoktur, Misalle
ri ortadadır: Kuveyt bütün iktisadi zenginliğine rağ
men, geri kalmış ülkedir; Japonya, tabii kaynakları 
itibariyle bütün zayıflığına, bütün bağımlılığına rağ
men ileri gitmiş bir ülkedir; daha, çoğunu sayabiliriz. 
Temel mesele, bu beyin ve ruh gücünü yetiştirmek
tir. 

Şimdi, sözünü ettiğim tabloya baktığımız zaman, 
teknik insan gücü arzının hiç de noksan olmadığını 
görüyoruz; bu bakımdan, hiç de zayıf olmadığımızı 
görüyoruz. Bazı mesleklerde talep fazlası, bazıların
da arz fazlası var. Mesela, inşaat mühendisleri, mi
marlar, makine mühendisleri, kimya mühendisleri, 
ziraat mühendisleri ve bir yığın teknisyende, 1978 du
rumuna göre arz fazlası vardır, Türkiye'nin ihtiyacın
dan fazladır. 

Bu, müthiş bir şeydir. Türkiye'nin bu kadar teknik 
gücü var; fakat hâlâ kalkınamıyor. Bu mümkün de
ğil... 

Aziz üyeler, eğer bu rakamlar yanlış değilse, çatı
da bir çatlak var. İşte, planın da, bu Hükümetin de, 
Milli Eğitimin de görmediği, bu çatıdaki çatlaktır. 

ı Bu kadar beyin gücüne, insangücüne rağmen bir ülke-
I nin kalkınamamasındaki sebeptir. Nedir bu? İki keli

meyle, muhteva ve seviye noksanlığı vardır aziz arka-
I daşlarım. 

Onbinlerce mühendis yetiştirmiş olabilirsiniz, bin
lerce teknisyen yetiştirmiş olabilirsiniz; ama onları 

I çağın teknik bilgi ve imkânlarıyla tam mücehhez ola-
I rak yetiştiremediyseniz, onlara sadece diploma verdiy

seniz; sayı üstünlüğü ne olursa olsun, o memlekette 
I beyin gücü yoktur, teknik güç yoktur ve o insanlar 
I kalkınmayı gerçekleştiremezler. Farkına varılamayan 
I nokta budur. 
I Buna bir de, meselenin bilgi birikimi ötesinde, şah

siyetle ilgili olarak biraz önce kültür meselesinde ifa
de ettiğim noksanlıkları, şahsiyet zaaflarını ve yetiş-
tirilmemelerini de ilave ederseniz, o zaman bu teknik 
güce, bu beyin gücüne rağmen niçin Türkiye'nin kal-
kınamadığını daha açıkça anlamak ve o zaman me
sela, İktisadi Devlet Teşekküllerinin neden kârlarının 
değil de, zararlarının planlanmak zorunda kalındığını. 
açıkça görmek mümkün olacaktır. 

Planda bana kaç üniversitenizin var olduğunun, 
kaç tane daha açacağınızın, buralarda ne kadar öğ
renci veya öğretim üyesi bulunduğunun rakamlarını 
vermeyin. Çıksın Sanayi Bakanı, «Geçen yıl şu ka
dar ihtira beratı, şu kadar patent alındı; Plan devre
sinde şu kadar daha tahmin ediyoruz» desin; çıksın 
Milli Eğitim Bakanı, «Bu yıl üniversitelerimizde şu 
kadar neşriyat yapıldı, şu kadar orijinal çalışma ya
yınlandı ve bunlar dünya ilmi literatüründe ilgi gör
dü» desin ve bunları plana yazsınlar; Türkiye üni
versitelerin dışında kaç müessesenin, kaç araştırma 
ve geliştirme laboratuvarı, kaç enstitüsü olduğunu ve 
bunlardan ne gibi araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapıldığını bu plana yazsınlar. O zaman ben, Türki
ye'nin ne zaman ve ne süratle kalkınacağını size söy
leyebilirim; ama, planda bunların zerresi yok; planı 
hazırlayan zihniyet, meselenin farkında değil. Bu 
meselelerin farkında olmadığı için de, mesela, koca 
planda, beyin göçü denilen bir hadisenin var olup 
olmadığı - Türkiye için var olduğu muhakkak da -
bunun sebeplerinin ne olduğu, nasıl önlenebileceği 
meskût geçilmiştir. Çünkü, planı hazırlayan zihniyet, 
bilmediği konuda kördür, sağırdır; bizim burada söy
lediklerimizi de, muhakkak ki, duymayacaktır. 

Yeniden, kültür hayatınızın başıboşluğuna ve 
plansızlığına kısaca dönmek isterim. Tekrar ifade 
ediyorum ki, hanki iktisadi kalkınma modelini seçer-

j seniz seçiniz, bunu gerçekleştirecek olan insan mode-

450 — 



M. Meclisi B : 11 25 . 11 . 1978 O : 1 

lini de, insan tipini de ve onu gerçekleştirecek kül
türel temeli de kurmak zorundasınız. Aksi halde, 
planlar, yer yer avare kasnak haline döner; milletin 
iktisadi potansiyeli zayi olur. Kendi başına ortaya 
çıkanlar da, «planın başarısı» diye, onu bilmeyen
leri avutur gider. 

Değerli arkadaşlarım, bu planın, iktisadi model 
olarak, merkezi planlama manasında olmasa da, sos
yalist bir ekonomik yapıya geçiş temayüllerini gös
terdiği, benden önceki konuşmacılar tarafından da, 
muhtemelen benden sonraikler tarafından da ifade 
edildi ve ifade edilecektir. Bu doğrudur. 

Şimdi, CHP yöneticilerinin ve bu Hükümetin aşı
rı sol gelişmeleri, pankartlarından neşriyatlarına ka
dar bu kadar himaye ve teşvik etmelerine bakarak, 
acaba diyorum, bu plandaki iktisadi modelin kültü
rel temellerini bu yolla mı hazırlamak istiyorlar? 
«Sosyalist bir plan modeline geçişin kültürel temelini 
bu yolla mı hazırlamak istiyorlar?» diye düşünüyo
rum. Eğer kasıtları bu ise, bunda da aldanıyorlar. 
Çünkü, bütün bu afiş ve yayınlar, hiç bir ciddi kül
türel gelişmeyi temsil etmiyorlar. Hepsi, gayet sevi
yesiz bir şekilde propaganda ve soğukharp gayretle
rinden ibarettir. Bu gelişmeler üzerine bir sosyalist 
kültürün dahi kurulması mümkün değildir. Tezahür
leri ortadadır; sosyalist neşriyatta bile, bugüne kadar 
tek bir ciddi telif esere rastlayamazsınız. Hepsi so
kağa düşmüş, bayağı, soğukharbin propaganda ter
cüme neşriyatlarıdır ve tabii ki, bunların arkasından, 
bu neşriyatın arkasından, bu seviyesizliğin arkasın
dan, Devlete, millete ve onun mukaddeslerine düş
manlık geliyor; silah geliyor, kan geliyor, kavga ge
liyor ve sizler, onun müsebbiplerini hâlâ, hâlâ, hayal
lerinizde birtakım mefhumelerde arıyorsunuz. 

Bu seviyesiz neşriyatın tümü tahrikçidir, kışkırtı
cıdır, isyankâr bir gerilim yaratmaktadır. Aslında, 
hayat karşısında yenik düşmüş olanların, zayıf olan
ların, aciz olanların; hayat karşısında kendi nefisle
rinin mücadelesini vermek gücünden mahrum olan
ların yuttukları bir oltadır ve kolay yoldan bir ihti
lalle, bir hayalle dünya cennetine girmek istemekte
dirler ve siz bunun farkında değilsiniz. Bütün bun
lar ihtilal peşinde koşan bir kısım eşkiyaları ülkenin 
sokaklarına salıyor. Eğer, Sayın Ecevit, bu eşkiyaya 
dayanarak bu eşkiya sürüsüyle kapının tokmağını 
çeviriyorsa, bir kere daha aldanıyor. 

Aziz arkadaşlarım, tekrar ve ısrarla altını çiziyo
rum: Ulaşmak istediğiniz hedef ne olursa olsun, 
tespit ettiğiniz iktisadi model ne olursa olsun, bu mo

del için gerekli insan unsurunu hazırlamak zorunda
sınız ve bu insanın vasıflarını kültürel planlamaları
nızla vermek zorundasınız. Size ilgi çekici bir iki mi
sal vermek isterim ve mesele üzerinde düşünenlerin, 
insan unsurunun bu bakımdan da değerini anladıkla
rını belirtmek isterim. 

Sosyalist olduğu bilinen bir öğretim üyesi, «Fe
tih Destanı» adı ile yazdığı bir şiir kitabının sonun
da, kitapta, Osmanlı imparatorluğunu - tekrar edi
yorum, kendisi sosyalisttir - bu büyük medeniyeti 
kuran gücün inanç olduğunu, İslami heyecan olduğu
nu ve Islama heyecana kendisini kaptırmış olan, onun 
ölçüleri ile ölçülenmiş, onun rengi ile boyanmış insan
lar olduğunu, Derviş Gaziler, Ahi Evrenler, Hacı 
Bektaşlar olduğunu, destanında anlattıktan sonra, 
destanını şu cümle ile bağlıyor : «İşte, Türkiye'de de 
sosyalist bir nizamın kurulabilmesi için, aynen tarih
te olduğu gibi, sosyalist evliyalar gereklidir.» 

Sosyalistten evliya olmayacağını hepiniz bilirsi
niz; ama, burada ifade edilmek istenen mana, bura
da ifade edilmek istenen, insanın temel değeridir. 

Daha da uçtan bir misal vereyim ve tekrar ede
yim; akıl için yol birdir. Türkiye'de, sosyalist - Mark
sist çalışmaları ve neşriyatı ile tanınan Doktor Hik
met Kıvılcımlı'nın «Tarih Tezi» nde» Marksizmi 
reddetme pahasına, tarihi yaratan temel unsurlardan 
birinin de «ülkücü insanlar» olduğunu yazdığını ve 
savunduğunu bilmenizi isterim. 

Bir misal daha vererek geçeyim: insan unsuru ve 
onun belli yapılara, belli değerlere sahip olması o 
kadar önemlidir ki, Marksist, komünist Rusya bunun 
o ölçüde farkındadır ki, hatırlarsınız, Kruşçef, Baş
bakanlığı zamanında, Rus sanatçılarının açmış oldu
ğu bir modern resim sergisini gezerken, resimlere 
bakıp, sonunda birkaçını alıp parçalayarak ayaklar 
altına atmış ve bağırıp çağırarak oradan çıkmıştır. 
Bu hadise çok ilgi çekici olmuş ve bazıları bunu çok 
ayıplamışlardı. Aslında, adam ne yaptığının farkın
daydı : «Bu modern resim bizim insanımızın ruhu
nu çarpıtıyor, bizim insanımıza değişik boyutlar gös
teriyor» diyordu. 

Haklıdır veya haksızdır; ama kendi istikametin
den, kendi düşündüğü insan tipinden onu ayırabile
cek olan bir resme bile onların tahammülü yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, mesela, şu TRT'nin halini ele 
alalım. En büyük ve en müessir kültür yayıcı organı
mız, zengini ve fakiriyle bizim insanlarımızın, bizim 
milletimizin, bizim devletimizin bir müessesesidir. 
Yaptığı neşriyat, konuşma, mülakat, röportajlardan 
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seçtiği filmlere kadar, neşriyatı, bütünüyle Türk in
sanının, insanımızın hayat karşısındaki mukavemeti; 
ni kıracak niteliktedir; onu korkak, bencil yapacak 
bir niteliktedir; onu ruhen ezmekte, ruh gücünü yık
maktadır. 

Peki; siz böyle insanlar mı istiyorsunuz? Hayat 
karşısında korkak, korkak olduğu için de bencil, ruh 
gücü yıkılmış, pısırık, Devlete veya bir başka güce 
esir olmaya mahkûm bir ruh haleti içerisinde insan
lar mı istiyorsunuz? 

insanların sadece mideleri değil, ruhları da acı
kır. insanların, midelerinden çok, ruhları ihtiras per 
sinde koşar. Eğer siz o ruhu, Türk Maarifini ve Türk 
kültür hayatını böylece başka kültürlerin açık paza
rı haline getirerek, yabancı ideolojilerin kapsamına, 
onların tatmin etmesine fırsat verirseniz; sokaklar, 
sizin gördüğünüz gibi olmak zorunda kalır. Çünkü, 
anarşi ruhlarda başlar, zihinlerde başlar, sokaklara 
akseder. 

Ben burada sizden, ruhları ve zihinleri, milli kül
türün ölçüleri içinde disipline etmenizi istiyorum ve 
bunu bir Anayasa emri olarak sizden istiyorum. 

TRT'ye dönüyorum : 

Sık sık TRT neşriyatında, dünyadaki açlık tehli
kesinden ve bunun gerçekten insanın yüreğini ezen, 
ruhuna çöken feci tablolarından manzaralar görür
sünüz. Nedir, niçin? Bu dünyanın falan yerdeki bir 
insanının aç ve perişan olmasından, susuz ve çıplak 
olmasından, özellikle Türk Milletinin fertleri, bu 
kültürün yetiştirdiği insan olarak biz acı duyuyoruz, 
muazzep oluruz; onlara gücümüz yetmediği için de 
sıkıntı duyarız; ama, şuur altımıza da bir açlık kor
kusu, bir yalnızlık korkusu, bir hayat korkusu çö
ker; o aç, perişan sefil çocukların kıvranışlarını tele
vizyon ekranlarından seyreden insanların ruhuna bu 
korku çöker; ne olursa olsun, hayatta aç kalmak pe
rişan olmak, mahvolmak korkusu onun ruhunu ezer. 

Niçin benim insanımı eziyorsun, niçin onu kor-
kaklaştırıyorsun? Miami'deki veya falan yerdeki aç 
insanların problemi, henüz iktisadi problemini hal-
letmemiş olan benim milletimin sırtında mı ki, ona 
bu meseleyi aksettiriyorsunuz? Ben mi çözeceğim o 
meseleyi? Bu kasıtlıdır ve Türk Milletinin ruh gücü
nü kırmak içindir. 

Bazı programlar seyrediyorum; endüstri ötesi top
lumunun birtakım dünya meseleleri, tehlikeleri prob
lem olarak getiriliyor. O problemler ki, dünyanın 50 
yıl, belki 100 yıl sonra karşılaşabileceği ağır buhran
lardır, yahut en azından, endüstri çağını geçmiş, en

düstri ötesi milletlerin karşılaşacağı problemlerdir. 
Benim cemiyetimin, benim insanımın problemi bun
lar değil; ama televizyonda bunlar veriliyor. Niçin? 
Kendi meseleleri yetmiyormuş gibi, kendi problem
leri yetmiyormuş gibi, bir de, insanımın ruhuna, zih
nine, mevhum yahut kendini ilgilendirmeyen birta
kım problemleri yığmak, onların ruh gücünü zayıf
latmak, onları çökertmek, onları hayat karşısında 
korkak ve pısırık bir hale getirmek... Harp aleyhtarı 
filmler gösteriliyor; çok moda bu. Harbi bütün feca-
atiyle, bütün dehşetiyle ve insanı seyrederken bile ye
rinde kasacak noktalarda dehşetli harp aleyhtarı 
filmler gösteriliyor. Niçin?. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Harp aleyhtarı 
gösterilmesin mi? Harp, dehşet değil mi? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Dehşettir. 
Lütfen dinleyin. 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Vahşet değil mi 

harp? 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Dinleyin 

lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı, lütfen müdahale etme

yiniz. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Aziz arka

daşlarım... 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Öldürmeye mi 

teşvik etsinler? 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Eğer bu 

dünyada harp çıkacak ise... 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Planla ne# alaka

sı var bunun? 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, dinlemeye mecbur de
ğilsiniz efendim. 
4 NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Milli kültü
rümüzün ciddi değerlerinden biri de saygı ve sabır
dır. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Efendim, ne ala
kası var yani? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Saygılı ve 
sabırlı olmanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın hatip sizin istediğiniz gibi 
konuşmaya da mecbur değil. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sen kimsin ne 
saygı istiyorsun? 

Çok rica ediyorum Sayın Başkan, böyle konuşa
maz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Tekrar edi-
yorum, harp aleyhtarı filmler gösteriliyor.,, 
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Sabret, sözün sonunu dinle, sözün sonunu din
le; Sabırlı ol. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Nasıl konuşuyor
sun öyle? «Sabret» ne demek? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Harp aleyh
tarı filmler gösteriliyor... 

Sözümü dinleyin, sözümün sonunu dinleyin. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Plan konu

şuyoruz efendim, bunların ne alakası var? Plan bu, 
plan... 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Plan konu
şuyorum. 

TURGUT ART AÇ (Kars) — Plan böyle mi olur? 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sabırlı ol... 

Patlamayın... 
İTURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, kür

sünün bir konuşma adabı vardır. Hatip buna uysun, 
biz de uyarız. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Siz patlıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Artaç, Sayın Artaç... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Fanatiğe ba

kın, lafa bak... Salya akıyor, salya. 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Dünyayı kana 

bulamaya kimsenin hakkı yok. Harbi teşvik ediyor
lar bunlar. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artaç... (CHP ve MHP sıra
larından gürültüler) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Kürsüde saygılı ol. 
Ne bağırıyorsun?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Salya akıyor, 
salya. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, siz susturuyor musunuz, bekleyeyim mi? 

BAŞKAN — Ben sayın hatibi de ikaz yapıyorum. 
(CHP ve MHP sıralarından gürültüler) Şimdi.. (MHP 
sıralarından gürültüler) 

Rica ediyorum Sayın Irmak... Ben müdahale edi
yorum efendim, sizin müdahalenize gerek yok. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Açıkça, harbi teş
vik ediyor. 

BAŞKAN — Rica ediyoruz Sayın Tığlı... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Plan konuşuyoruz burada efendim, bütçe ko
nuşmuyoruz ki. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Plan konu
şuyorum. (CHP sıralarından gürültüler) Söyledikleri
min tek kelimesini anlamamışsın... Plan konuşuyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Planla ne ala
kası var bunun? 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal... 
Karşılıklı görüşmeyelim. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Tek kelime 

anlamamışsın ve bundan şikâyetçiyim. (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim. 
Bir dakikanızı rica ediyorum. Sayın Kösoğlu; bir 

dakikanızı rica ediyorum Sayın Uysal ve sayın üye
ler... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Burada plan 
konuşuyoruz, bütçe değil. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Plansız bütçe 
olur mu Sayın Uysal? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Planla ne 
ilgisi var efendim? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Artaç, çok rica edi
yorum. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Konuşma üslubu
nu görmüyor musunuz? Neden bağırıyor öyle? (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artaç, buradaki hatibin üslu
bunu ve tarzını tayin etmek ne başka bir üye arka
daşın, ne Başkanlık Divanının hakkı değildir. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, bi
zim namı hesabımıza ikaz etmeniz gerekirdi hatibi. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Böyle bir ikaz durumu yoktur ve 
müdahale etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Uysal... Lütfen efendim, beni 
dinleyiniz; böyle karşılıklı konuşmayın, çok rica edi
yorum. Siz saygı istiyorsunuz ama, gereğini yapmı
yorsunuz. (ÇHP sıralarından gürültüler) Lütfen... 
Evet... 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Tahrik eden o, 
kürsüde. (CHP sıralarından gürültüler) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli üye
ler, eğer bu mevzuda... 

BAŞKAN — Lütfen; karşılıklı görüşme konusu 
yapılmasın ve sayın hatibin konuşmasını dinledikten 
sonra, efendim, grup sözcüleriniz de var; gereken mü
dahale, gerekiyorsa biz de yaparız. Rica ederim, bu 
zamana kadar gelen sükûnetli görüşmeyi bozmaya
lım. (CHP sıralarından gürültüler) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, süremize lütfen bunları dahil etmeyin. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Kürsünün bir ko
nuşma adabı var. Bizim hesabımıza ikaz etmeniz ge
rekirdi Sayın Başkan. 
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Devam edin Sayın Kösoğlu. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, eğer bu dünyada bir harp doğacak ise, 
eğer bu dünyada 3 ncü Dünya Harbi olacak ise... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
«Patlamayın» sözü için ikaz edin; sözünü tavzih et
sin efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Öymen, rica 
ediyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — ... ve insan
lar yeniden o faciaları yaşamak zorunda kalacaklar 
ise, insanlar yeniden mutsuz ve harbin dehşetiyle sar
sılacaklar ise, bunun müsebbibi, her halde, bunun baş
latıcısı Türk milleti olmayacaktır. Dünyanın denge
sini elinde tutan kuvvetler vardır; Rusya vardır, Ame
rika vardır. Eğer bir harp doğacaksa, bu harbi onlar 
başlatacaklardır. Bizim kâ'bımız da böyle bir harbi 
başlatmaya kâfi değildir. 

Şunu söylemek istiyorum ve sözün başına geliyo
rum : Harp aleyhtarı filmler, harbin bütün dehşetini 
canlandıran filmler... Ben, bu filmleri, imkânım olsa, 
Rusya'da bol bol oynatırım, Amerika'da bol bol oy
natırım. Niçin? Çünkü harbi, bir 3 ncü dünya facia
sını başlatabilecek olan kuvvetler bu merkezlerdir; 
buralarda oynatırım ki; orada teşekkül ettireceğim 
efkârı umumiye baskısıyla hükümetleri belki harpten 
uzak tutarım diye. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Bu filmleri..! 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ama, Tür

kiye'nin... 
Başkan, ikaz edin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, çok rica ediyorum, çok 
rica ediyorum, her cümleye müdahale hakkınız da 
yok, usul de yok. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, 
bu filmleri kim hazılıyor, nerede oynuyor bu film
ler? 

BAŞKAN — Bunu buradan sizin söylemeniz hal
letmez, cevap da değildir. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Ama bu dünya
dan habersiz görünüyor. Bütün dünya gösteriyor 
bunu, 

BAŞKAN — Bunu siz takdir edemezsiniz. Tak-
dirsizliği kendiniz yapmayın, başka şeyi iddia eder
ken, rica ediyorum. , 

M. KUBÎLAY ÎMER (Konya) — Biz dinlemek 
istiyoruz. Bizim dinleme hakkımızı koruyun. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan ben de süremin mahfuz tutulmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu filmle

ri, eğer ifade ettiğim gibi, Rusya'da ve Amerika'da 
gösterme imkânı olsaydı gösterirdim ki, harbi başla
tacak olan bunlardır. 

Benim fıkara milletimin harp başlatacağı filan 
yok, başlatma gücü de yok, imkânı da yok. Niha
yet, mevzii bir Kıbrıs hadisesi yapabildi. Böyle 
iken, bu filmlerin Türk kamuoyuna şiddetle sunul
masındaki kasıt - tekrar ediyorum - gene insanımı
zı bir gelecek dehşet karşısında şimdiden çökertmek
tir. 

Dün akşam bir film seyrettim, bir Rus filmi, 
bir Rus filmi: «Askerin Balbası». 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Film Fransız fil
mi, mevzuu Rus. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz efendim. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu filmde 

her halde filmin üzerine «harp aleyhtarıdır, bir fer
din, bir kişinin meselesi çevresinde harbin faciasını 
anlatır» filan diye yazı yazmış olacaklar ki, bizim 
geri zekâlı TRT, bu filmi takdim ederken, «Bir in
sanın şahsi meseleleri çevresinde harbin fecaatim an
latıyor» diye takdim etti. 

Filmi oturdum seyrettim, Film, değil harbin 
dehşetini, faciasını; baştan aşağı bir kahramanlık 
destanı film, ikinci Dünya Harbine katılmış bir 
Gürcü Rus vatandaşının hayatı çevresinde bir kah
ramanlık destanı; o kadar hassas, o kadar ustalıkla 
hazırlatılmış ki, onu dinleyen, onu seyreden insan, 
değil ruhen çökmek, ayağa kalkar; çünkü, kahra
manlık destanı. 

Onlar bunu çok iyi biliyorlar; Rusya ne yaptı
ğını çok iyi biliyor, Amerika da biliyor; ama bil
meyen ve o kuvvetler adına kördövüşüne giren, ne 
yazık ki, biziz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
TRT demokratik ve Anayasaya uygun bir kuruluş
tur; doğru dürüst konuşsun. 

BAŞKAN — Siz de iştirak ediniz Sayın Ege de, 
tamam olsun. 

Lütfen, rica ediyorum... 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Aziz arka

daşlarım, Planda kültüre bir sayfa; eğitime de, ista
tistik malumat kabilinden birkaç tablo konularak 
geçiştirilmiş; hiçbir kültürel muhteva ölçüsü veril
memiş. 

Biraz önce ifade ettim; Planda, insan unutulmuş; 
Kültür hayatı başıboş; okulda «kahramanlık* diye 

— 454 — 



M. Meclisi B : 11 25 . 11 , 1978 O : 1 

anlattığınız, öğrettiğiniz şeyi, televizyonda «gad
darlık» olarak dinliyoruz. Ailenizin bir fazilet ola
rak size takdim ettiği bir davranış tarzım, bir gaze
tede rezalet olarak takdim edildiğini görüyoruz. Bu 
çelişmeler, bu çatışmalar içerisinde Türk inşam, ger
çekten, ister istemez bir buhran halindedir; değerle
rini kaybetaıiştir, gittikçe de kaybetmektedir; kita
bım yitirmiş bir hâkim gibidir, hüküm vermek için 
artık kitabı yok, ölçüsü yoktur. 

Ben, bütün bunların çok geniş bir plan anlayışı 
içerisinde ve ölçülerine bağlanması gerektiğini savunu
yorum. 

Kültür hayatımn bu başıboşluğunun direkt olarak 
iktisadi hayatla ilgili bir tezahürüne de huzurunuzda 
dokunmak isliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir sosyologun, «sanayiin, 
tekniğin özündeki değişme» dediği bir hadise, 19 ncu 
asnn sonlarına doğru meydana gelir. Bu, şudur: Bu
harın makineye tatbiki ile, o zamana kadar insan
lar önce ihtiyaç duyar, o ihtiyaca göre bir aleti 
hayal eder ve sonra onu yapmaya çalışırlardı. Önce 
ihtiyaç, sonra onu tasavvur ve o tasavvura göre 
alet yapılırdı. Halbuki, özellikle 20'nci asırdaki 
enerji patlamalarından sonra; tekniğin özünde bir de
ğişme oldu ve artık, insanlar önce ihtiyacı duyup, 
onun tasavvuruna göre bir alet tasavvur edip, o aleti 
yapmaz oldular, önce, büyük güçler ele geçirildi; 
mesela, atom çekirdeğinin parçalanmasıyla, muaz
zam bir güç elde edildi; hiç kimse düşünüp de bir 
ihtiyaca binaen atom çekirdeğini parçalamış değil. 
Büyük bir enerji doğdu; ondan sonra, bu enerjiyi 
kontrol edip, birçok enerji kollarında sanayie uygu
lamaya kalktılar. Böylece, durum tersine döndü. 
Nasıl tersine dündü? Evvelce, ihtiyacını duyar, son
ra o ihtiyaca göre bir alet yapmaya çalışırken; bu 
sefer, ortaya bir güç, bir enerji gücü, bir teknik güç 
doğuyor; onu sanayie uyguluyorum, büyük hızlı bir 
istihsal doğuyor; bu sefer, bu istihsale ihtiyaç yarat
mak lüzumunu hissediyorum. Reklam ve moda ge
liyor; Batı ekonomileri, güçlü Batı ekonomileri bü
yük güçlerini, enerji güçlerini, keşiflerini tekniğe 
ve istihsale uygulayıp da kitlevi büyük istihsallere gi
rince; ister istemez pazar açmak, pazar açmak için 
de istihsal edilen yeni aletlerin, malzemenin ihtiya
cını duyurmak, ihtiyaç yaratmak lüzumunu duydu
lar. Bunu sadece yabancı ülkelerde değil, kendi 
ülkelerinde de duydular ve reklam dediğimiz mües
sese doğıdü. Ömründe çikolata yememiş olan bir ço
cuğun, jiklet çiğnememiş olan bir çocuğun çikola
taya ve' jiklete elbetteki ihtiyacı yoktur, ama ona 

reklamla çikolata ve jifcleti veyahut benzeri şeyi ih
tiyaç haline getirtebilirsiniz ve onu alıcı durumuna, 
müşteri durumuna sokabilirsiniz, reklam bu. Özellik
le Amerika ve Batı bunun tekniğini de geliştirerek, 
iktisadi dengesini sürdürmek için, sürekli artan is
tihsaline sürekli pazar bulmak için bunu geniş bir 
çapta kullandı ve neredeyse meklam ve modaya da
yanan bir ekonomik yapı teşekkül etti. 

Bizde ne oldu? Aziz arkadaşlarım, gelişmekte 
olan yahut az gelişmiş diye tabir edilen ülkelerde 
esasen istihlak meylinin yüksek ve tasarruf meyli
nin düşük olduğu herkesçe malumdur, «kısır dön
gü» diye ifade ettikleri nokta. Esasen istihlak meyli 
yüksekken ve tasarruf meyli düşükken, bir de mo
da ve reklamın tamamen başıboş bırakılması yoluy
la bu istihlak meylini tahrik ederseniz, kamçılar
sanız, neticede gittikçe bağımlı bir ekonomi haline 
düşmeye mahkûm olursunuz. Ne ohır? Yabancı eko
nomilere bağımlı hale düşerseniz, ayrıca ekonomini
zin yapısı çarpılır, yani ekonomi istihlaka kayar, 
yatırımlar. Bizimki özendirici plan olduğuna, mec- •_ 
buri plan olmadığına göre, ekonomi istihlak tara
fına kayar, çok para kazanılan tarafa kayar. Neti
ce itibariyle ekonominin bünyesi çarpılır, kudretli, 
kuvvetli ekonomi dediğimiz noktaya ulaşamaz. Ser
best bırakılmıştır bunlar, hiçbir kontrol yoktur. 
Televizyonda bir jikletin reklamı için saniye başına 
kaç kuruş ödüyorsanız, Türk kültürünün en muh
teşem eserini yayınlayıp, onun reklamını yapmak 
için de aynı saniyeye aynı parayı ödersiniz. 

Aziz arkadaşlarım, tekrar temel zihniyete; başa 
dönüyorum, biz ne yazık ki, kendi meselelerimizin 
modellerini daima başkalarının takdimleriyle ve dü
şünmeden aldık. 

Bu Kanı konuşurken şimdi 1839 diye bilinen meş
hur Ticaret Anlaşması hatırıma geliyor. Kendileri
ne piyasa bulabilmek için, pazar açabilmek için İn
giliz ve Fransızlar bizim o zamanki entellektüelimi-
ze, devlet adamlarımıza «Biz, ancak açık pazar ol
mak suretiyle, ticaret serbestisiyle kalkındık. Siz 
de kalkınmak, iktisaden zenginleşmek istiyorsanız, 
yapacağınız şey şöyle bir ticaret anlaşması yapalım, 
ticaret serbestisi koyalım, şu Yed-i-Vâhid dediğiniz 
tekelleri kaldıralım, siz de bizim gibi zenginlesin; 
mesele basittir» diye telkin etmişler - basite irca ede
rek anlatıyorum; ama işin özü esprisi zaten budur -
ve bizimkiler de bakmışlar müstakil bir değerlendir
me gücü yok, tefekkür istiklali yok, gerçekten in
giltere gelişiyor, Fransa gelişiyor; nasıl? Demek ki, 
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serbest ticaret adıyla değiştirmişler, imzalatmışlar I 
anlaşmayı. İki sene içerisinde Türk sanayiinin mev- I 
cudu da sıfıra müncer olmuş. I 

Şimdi «Burada da kailkınacaksanız, peki karde- I 
şem kalkınacaksınız, biz nasıl kalkındık bak, böyle 
kalkındık. İşte size bir model, işte size plan; iktisa- I 
di hayatınızı tanzim edin. Ondan sonra olur; rek
lam yapın, neyse...» diye bunları Batıda olduğu gibi I 
aynen getirmişler. «Peki, biz de kalkınacağız» demi- I 
şiz, yapışmışız, bir güzel bu günlere gelmişiz ve bu I 
arada birgün konuşan çok değerli bir arkadaşım, 
«Siz, planı yapsanız da, yapmasanız da Türkiye'nin I 
kalkınma gücü ve gidi -şi ne ise o oluyor; boşuna kü- J 
rek çekiyorsunuz» dedi; sanırım o sırada herkes ona I 
yürekten hak vermiştir. Bazı noktaları kısa geç
mek istiyorum. I 

Aziz arkadaşlarım, son yıllarda «Konjonktürel I 
enflasyon» dedikleri devri krizlerin ötesinde, özellik- I 
le İkinci Dünya Harbine kadar kaynağa inen ve son I 
5 - 10 yıldır dünyada tesirlerini büyük ölçüde göster
meye başlayan, enflasyon denilen bir hadise var; I 
Türk ekonomisini de çok büyük ölçüde etkilemiştir. I 
Bu enflasyona, yapısı itibariyle, «Yapışkan enflas
yon» tabir ediyorlar ve konuyu inceleyen iktisatçılar,' I 
bu enflasyonun kaynağının çok büyük ölçüde psiko
lojik olduğunu ifade ediyorlar; psikolojik, yani kül- I 
tür ile ilgili. Bunu da söylemiş olayım. I 

Son olarak, değişik bir noktaya daha, değişik I 
bir açıdan bakmak (istiyorum: Devletin görevi, her I 
halükârda ve ilk nazarda ve son tahlilde, vatandaş
larının mutluluğunu sağlamaktır; insanlarının tek I 
tek. mutluluğunu sağlamaktır. Onun mutluluğu için 
gerekli olan sosyal, kültürel ve iktisadi şartları I 
- asgari ölçüde de olsun - teminle mükelleftir. Bi
zim tarihi geleneğimizdeki «Devlet Baba» anlayışı, 
çağımızın sosyal devlet anlayışı, bunu böyle gerek
tirir.; 

Şimdi, ihsanın mutluluğunu, sadece gelir seviye- I 
sinin bilmem hangi noktaya çıkmış olmasına bağla
mak, hepiniz takdir buyurusunuz ki, iptidai bir A 
düşüncedir. Gelirin şu veya bu noktada olması, j 
yani bu tek ölçü, artık insan mutluluğuna yetme- I 
mektedir, Biz, insanımızı mutlu kılacak bir kültü- I 
rel modele sahip olmadan, şu iktisadi planlamaları- I. 
mızı yapsak, yürütsek ve farzımuhal, her seferinde I 
kalkınma hızını da artırmak suretiyle yüzde yüz ba- I 
sarıya ulaşsak, ulaşacağımız nokta, mesela 2000 I 
yılında Üçüncü Beş Yıllık Planın perspektifinde alı
nan modellerdir; bugünkü Avrupa sanayi ülkelerinin 
durumudur. I 
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Aziz arkadaşlarım, gelişmekte olan ülkelerin ge
lişme gayretleri mütalaa edilirken, onların en bü
yük imkânlarından birinin de gelişmiş olan ülkelerin 
tecrübelerine sahip olmak olduğunu söylerler. Yani 
bu gelişme süreci içinde, bu süreçten geçmiş olan 
ülkelerin tecrübelerinden de istifade etmek imkânı 
vardır. Gelişmekte olan ülkeler için, eğer hakkı
nı kullanırlarsa. 

Şimdi bizim perspektifimizde nihai nokta ola
rak aldığımız sanayi toplumlarında bugün, daha bu
günden insan mutluluğunu gölgeleyen, fert başına 
düşen milli gelirin bilmem kaç olmasına rağmen, in
san mutluluğunu gölgeleyen sosyal patlamalar, psi
kolojik krizler yaratan bir kısım problemler vardır. 
Biz kültürel bir model seçmeden, sırf bu iktisadi 
planlamayla farzımahal ulaştığımız, hedef aldığımız 
noktaya ulaşsak; bizim ulaşacağımız, insanımızın 
mutluluğu bakımından ulaşacağımız yerde, bugün 
sanayi toplumlarının iktisadi bakımdan belki değil; 
ama manevi ve kültürel bakımdan, sosyal yapı ba
kımından ulaştığı rahatsızlıklar, dengesizlikler ve 
mutsuzluklar olacaktır. Biz bunları biliyoruz. Av
rupa'nın, yahut sanayi ülkelerinin iktisadi refahları
na rağmen, bugün insanlarının mutsuzluğunu etki
leyen faktörleri ve bunun gelişme sürecini biliyoruz. 
Batı medeniyetinin belki en üstün yanlarından biri
si, kendisi üzerinde, kendi medeniyeti üzerinde de 
düşünebilmesi, hükümler verebilmesidir. Batı me
deniyetinin bugünkü bazılarının buhran diye ifade 
ettikleri problemlerini, gene onların kendi ağızların
dan biliyoruz. Bizim ulaşacağımız nihai nokta da 
bu olduğuna göre, Türk Devletini idare edenlerin 
bu tecrübelerden istifade ederek, ulaşacağımız bu 
noktalarda karşılaşacağımız rahatsızlıkları şimdiden 
belli planlar ve perspektiflerle çözümlemenin tedbir
lerini alması gerekmez mi? Bu bir kolaylık im
kân değil midir? Ama bunun için önce müstakil dü
şünebilme, hür düşünebilme gücüne sahip olmak la
zımdır. Batı modeli; ki ondan kaçan bir başkası
nın kucağına düşüyor, Doğu modeli... Ortada ken
dine has, kendine mahsus bir düşünce ürünü, hep
sini alıp değerlendirip yoğurup, kendi milli modeli
ni koyan bir tefekkür yok. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmamı burada bağla
mak istiyorum. Ancak bir feci aldanışı kendimce 
ifade ederek bitirmek istiyorum. Batının bugünkü 
maddi imkânları dışında insanlarını mutsuz kılan ve 
buhran olarak nitelenen durumunu araştıran Batılı 
düşünürler; Batının bir zamanlar Hıristiyan değer
lere dayanan bir değerler manzumesiyle kültürünü 
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oluşturduğunu, akıl çağından itibaren bu inanç siste- J 
minin bütünlüğünün ve ona bağlı değerler sisteminin I 
yıkılmaya başlandığını ve ilmi, teknik gerçeklere 
dayanan bir değerler sistemi kurulduğunu, ancak ' 
asrımızdan itibaren bu sabit telakki edilen ilmi ger- I 
çek ve değerlerin de, sabit olmadığı, gerçek olmadı- I 
ğının, ilmi gelişmelerle anlaşılması yüzünden Avru
pa kültürünün bugün oturmuş olduğu temel değer- I 
ler sisteminin çökmekte olduğunu ve Avrupa inşa- I 
nının buhranının buradan geldiğini söylemektedirler, j 

Şimdi, bizim milli kültürümüz itibariyle yapımız, 
özellikle ahlaki yapımız, özellikle değerler sistemimiz 
ilahi menşelidir, bir inanç sisteminin ürünüdür. Bizi 
iki bin yıldır biz yapan değerler sistemi, budur. 

Geçen Hükümet devresinde, milliyetçi partiler top
luluğunun teşkil ettiği Hükümet devresinde, okullar- j 
da okutulan ahlak kitaplarında da bu değerler sis
temine bağlı ve onları teyit ve telkin edici istikamette 
ahlak kitapları konulmuştur. Bu Hükümet geldiğinde 
bunları kaldırmıştır, değiştirmiştir ve bizim milli de
ğerlerimize, ilahi menşeli milli değerlerimize dayanan. 
ahlaki sistemimiz yerine, akli değerlere dayanan, ilmi 
teknik gerçekler üzerine kurulu akli değerlere dayalı 
bir sistemi telkin edecek mahiyette kitaplar hazırlan- j 
maya çalışılmıştır. Ne yazık ki, şu Avrupa'yı hep tak
lit ederiz,"hep takip ederiz; ama onun hep terkettiği ı 
noktada ona doğru koşarız. Avrupa bunu terkedi- I 
yor, Avrupa buhranının sebebi olarak bunu söylü
yor, kendisi söylüyor. Avrupa terketmiş; şimdi biz ' 
onun terkettiğinin peşinden mal bulmuş mustadrib gi- ! 
bi koşuyoruz, 

Allah cümlemize akıl ihsan etsin, müstakil hür dü
şünce, hür tefekkür ihsan etsin. Kalkınmanın cebe pa
ra 'koymaktan çok, bir düşünce seviyesi olduğu fik
rinin idrakini, bu Planı hazırlayanlara ve onu icra J 
edecek olanlara nasip etsin derim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (MHP, AP sıra- I 
larından alkışlar) I 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kösoğlu. I 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sivas Mil- I 

letvekili Sayın Ali Gürbüz, buyurunuz efendim. | 
MHP GRUPU ADINA ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; söz- I 
lerime başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisinin I 
uşağı, daha doğrusu kölesi, taraflı ve kasıtlı TRT'yi I 
yüksek huzurunuzda protesto ederek konuşmama I 
başlayacağım. (CHP sıralarından gürültüler) I 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sen de böyle baş
lıyorsun konuşmana. Devlet memurlarına hakaretle I 
başlanmazki konuşmaya. 1 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Sebebi... (CHP sı
ralarından gürültüler) Bir dakika, sebebi beyefendi
ler, her gün huzurunuzda oluyor, geliyor, Cumhuri
yet Halk Partisinin konuşmacısını filme alıyor... 
(CHP sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu, eleştiri 
değil ki. 
. BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika 
efendim... (Başkanın tokmağı vurması) 

ALİ. GÜRBÜZ (Devamla) — Eleştiriyorum; sizi 
alıyor, Cumhuriyet Halk Partisinin konuşmacısını fil
me alıyor, ondan sonra muhalefetin sözcülerine hiç 
ehemmiyet vermeden bırakıp gidiyor. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz... Sayın Gürbüz... 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Huzurunuzda olma

dı mı? (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz beni dinler misiniz? 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ayıp, ayıp... Çok 

ayıp. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Ayıp değil, doğru. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Gürbüz. 
Sayın Tığlı, ben müdahale edeceğim; ama siz öy

le müdahale ediyorsunuz ki ne huzurunu koyuyorsu
nuz, ne müdahale etme hakkımı. Çok rica edeceğim, 
müdahale etmeyiniz de bana bu imkânı verin. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Doğrunun ta ken
disi. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan tenkit edilirken, elbettte hayatımızın her yönüne 
etkisi olacak bu Planın geniş şekilde tenkidi veyahut 
da plan lehinde görüşmeler üyeler tarafından yapıla
caktır. Yalnız bu görüşmelerin kurallar içerisiride kal
ması ve palna bağlı olarak yapılmasını rica edece
ğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, TRT bir Anayasa müessesesidir, eleştirilir. Üslu
buna şu veya bu şekilde bir şey demiyorum. Ama TRT' 
ye bu kürsüden daha söze başlarken, uyum içerisin
de... (MHP sıralarından gürültüler, «Doğru, doğru» 
sesleri) 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Doğru... Doğru... 
(CHP sıralarından gürültüler) Niçin müdahale etmi
yorsunuz siz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum... Rica ediyorum... 
(Başkanın tokmağı vurması) Rica ediyorum... 
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NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, hatibe niye müdahale ediyorlar? Hatip ne şe
kilde konuşacağını kendisi bilir. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kösoğlu; Mec
lisi, Meclis Başkam/ekili olarak bugünkü Riyasette ben 
idare ediyorum. Hiç kimsenin idare etmeye yetkisi 
yoktur. Sizin de böyle konuşmaya hakkınız yoktur. 
Lütfen efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim 
«Cumhuriyet Halk Partisinin uşağı, kölesi» lafı, bir 
eleştiri değildir, içtüzüğün 70 nci maddesine göre yan
lış bir sözdür. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Başkan, ha
tip ne konuşacağını kendisi bilir. Sustur şunu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Hatip ne 

konuşacağını kendisi bilir, Meclisi o mu idare ediyor? 
BAŞKAN — Gruplar, buradaki konuşma usulü... 
(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Uşak Mil

letvekili Galip Çetin'in birbirlerine karşılıklı laf at
maları) Çok rica ediyorum... 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Gözünüzün önünde 
oluyor beyler, gözünüzün... (CHP ve AP sıralarından 
ayağa kalkmalar ve karşılıklı laf atmalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Tığlı... Sayın 
Tığlı, sizden rica ettim; ama size ihtar ederek dışarı 
atma durumuna getiriyorsunuz, çok rica ederim. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Bana değil, ona 
söyleyin. 

BAŞKAN — Karşılıklı kavga etmeyi gerektirmez-
ki bu durum. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — TRT buraya ya 
gelmesin, ya da hepsini alsın... 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, Sayın Gürbüz, bir da
kikanızı rica ediyorum. 

Ben, arkadaşımla görüşüyorum. Görüşmemi ta
mamlamadan konuşmaya başlamayınız. Konuşma sü
renizi ona göre tespit ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, bu 
kelime üzerinde hassasiyetle dikkatinizi çekmek için 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum; ben, 
mümkün olduğu kadar arkadaşlarımı ikaz etmeye ça
lışıyorum. Yalnız, bugüne kadar olan görüşmelerde 
bu türlü üslupların, taşkınlık durumu da olduğu hal
de, arkadaşlarımızın nazikane dinleyerek, gereken 
cevabı gerektiği zaman verme usulü varken; arkadaş
larımın bugünkü taşkınlığını biraz her halde uzun za-
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I mandan beri müzakereleri takiplerine veriyorum. Bu 
bakımdan, ben, gereken ikazı yapacağım. Arkadaşla-

I rımızın da bu üslup içerisinde görüşmelere devam et-
I meşini rica ediyorum. 
I Buyurun. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Değerli arkadaşla-
I rım; 

Dördüncü Beş Yıllık Planın Türkiye'nin gerçek-
I lerine uygun olarak hazırlanmadığını yüksek huzu-
I runuzda belirtmek isterim. Evvela, Türkiye'yi plan 
I değil, planı uygulayan Türkiye'nin içinde bulunduğu 
I şartları çok iyi bilen, parti ve oy hesabıyla akimi boz-
I muş kişiler değil; ülkenin menfaatlerini ön plana alan, 
I kadrolar, kuruluşlar, kişiler kurtarabilirler. Birbirimi-
I zi kötülemeyi bir kenara bırakalım, TRT hariç. Dev-
I letin tüm kuruluşları laçkalaşmış, muattal, vazife şuu-
I rundan uzak ve sorumsuz hale gelmiştir. 
I Hangi daireye uğrarsanız uğrayın, hangi bakanlı-
I ğa giderseniz gidin çalışan yok. İşlerin tamamına ya-
I kını yeni tayin, nakil veya sürgün işleridir. Her ba-
I kanlıkta personelin hemen hemen yarısı kadar görev-
I den alınmış boş müşavir vardır. Daha doğrusu, dev-
I let idaresi baştan sona kadar yok olmuş, hükümet 
I felce uğramış, kayıplara karışmıştır; bulana aşkolsun. 
I Bu durumda planlı kalkınmadan nasıl bahsedilir? 
I Planı kim tatbik edecek, kim uygulayacaktır; orta-
I da kimse yok. 
I Sayın milletvekilleri, manzara meydanda. Bir ül-
I kede öğretmenler toplanır da, kendi işlerini güçlerini 
I görüşmeleri gerekirken, başka devletlerin uşaklığına 
I heveslenir de, «Mâo'nun yanından mı gidelim, Le-
I nin'i mi izleyelim» diyerek kavga çıkarır, birbirine gi-
I r erlerse... 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Yalan söy-
I lüyorsun. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — ... Hükümet de o 
I toplantıya korkusundan iştirak edemezse; milli eği-
I tim, orta dereceli okullardan tutun da, üniversitelere 
I kadar dersini ve kitabım bir kenara bırakarak ey-
I lemcilikle uğraşırsa; ak sakallı profesörlerden de bu-
I nun öncülüğünü yapan olursa; işçi işini, sendikacı 
I sendikacılığını terkederek, tezgâhını ve işini düzenli 
I bir şekle sokup, verimi nasıl artıracağız diye düşün-
I meleri lazım gelirken, hiç üzerlerine düşmeyen işlerin 
I peşine düşüp, meşhur DİSK imparatorluğu toplanır, 
I «gün eylem günüdür» der; hükümet ve adli kuruluş-
I 1ar da aval aval seyirci bakarlarsa... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Ayıp ayıp. 
HAYRETTTİN UYSAL (Sakarya) — Adli kuruluş-

I lara aval diyor. 
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BAŞKAN — Sayın Altuğ, o takdirde lütfen sayın 
hatibe ne söylemek istediğinizi siz yazıp veriniz, çok 
rica ediyorum. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Adliye dahi siyasete 
girer de, önüne gelen kişileri suçuna göre değil, siya
si kanaatlerine göre yargılamaya kalkar, bizzat ken
disi kanunları çiğnerse; bir Danıştay ki - duyun - Töb -
Der, Pol - Der., bilmem DİSK gibi kuruluşlardan 
biri müracaat edince hemen, aynı kuruluşların dışın
da gadre uğramış, zulme uğramış herhangi bir va
tandaş gidince, «Biz 1978 yılına değil, 1970 yılma ba
kıyoruz» diye vatandaşı ikiye ayırırsa; millet doğulu -
Batılı, aydın - cahil, köylü - şehirli diye... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — MC'yi anlatıyor
sun, değil mi? 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Evet... Paramparça 
edilirse; bizzat hükümet partizanlık yaparsa; kendi
sinden olmayan vatandaşların bir ayda üç yere tayi
nini çıkarırsa... Adını vereyim, inceleyin : Milli Eği
timde Cafer Kaya, (yazın) kar kış demeden, karıyı ko
casından ayırır, anasını yavrusundan ayrı bırakırsa 
- bunu da gerçek olarak söylüyorum - Sivas Eğitim 
Enstitüsünde Hayrettin Ulubatlı isimli, bir yıl önce 
ölmüş bir kişinin tayinini Diyarbakır'a çıkarırsa, (AP 
sıralarından gülüşmeler, MHP sıralarından alkışlar) 

isim veriyorum beyler, sayın bakanlarımız yazsın
lar. 6 ay önce... 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Bu
nun Planla ne ilgisi var? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — İşte onu diyeceğim, 
ilgisini, şimdi bağlayacağım, hep anlayacaksınız. 

6 ay önce görevinden toplum polisi olarak ayrı
lıp şimdi şu anda şoförlük yaptığı halde, Tunceli'ye 
tayini çıkarsa, ölüleri dahi sürgüne tabi tutarsanız; bu
nun adına düşmanlık denir, kin denir, merhametsizlik 
denir, anarşi denir, zulüm denir, gözü dönmüşlük de
nir. Var mıdır bunun başka ismi? (MHP sıralarından 
alkışlar) 

İşte anarşinin kaynağı budur. Hükümetin kendisi
dir. Körükçübaşı ise bizzat Başbakan Ecevit'tir. (MHP 
sıralarından alkışlar) Efendim, o ne bilsin? O ne bi
liyor? Ha o zaman iş başka! 

H. SEMİH ER YILDIZ (Ankara) — Plana gel. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Geldim, Plana ge

liyorum, giriş yapıyorum. 
Hazreti Davut, imparatorluğu zamanında-gece bir 

dolaşmaya çıkmış. Bir yaşlı kadın, tenceresine su koy
muş içine de çakıl taşları atmış onu karıştırıyormuş. 
(Gürültüler) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Haz
reti Ömer o. Davut imparator değil, peygamberdir. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Değil, ben onu iyi 
bilirim. Hazreti Ömer değil, Hazreti Davut. 

Taşları karıştırınca çocuklar açlıktan ağlamaya baş
lamış. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Hazreti Davut da 

o zaman kadının yanına gidince bakmış, manzarayı 
anlamış, «Ey anacığım» demiş, «bu hale düştün de 
bana niçin gelmedin, bana niçin durumunu anlatma
dın, söylemedin? Bu hale insan düşer mi» deyince, o 
zaman o kadın ne demiş?.. «Beni bilmeyen Davut'un, 
benim bu hale düştüğümü anlamayan Davut'un be
nim başımda işi ne» diye cevap vermiş. Eğer Sayın 
Başbakanın bu Türkiye'de olup biten işlerden haberi 
yoksa, bu milletin başında işi ne? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — O se
nin dediğin camide konuşulur. Burası Meclis. Vaiz 
misin sen? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Ancak ıslah edece
ğim de onun için. 

BAŞKAN — Sayın üye, çok rica ediyorum. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sen 

vaaz veriyorsun, vaiz miydin sen? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Aynı milletin ço
cukları arasına mezhep ayrılıkları bahane edilerek düş
manlık tohumu atılırsa, (şimdi Planla ilgisini söylü
yorum) o ülkede kalkınmadan nasıl bahsedersiniz ar
kadaşlar? Anladınız mı şimdi?.. Devam ediyorum : 

Önce Planı uygulayacak cevheri bulmak şarttır; 
bunda samimiyiz. O toplumu meydana getirecek un
surları oluşturmak elzemdir. Onlar : 

1. İnsan sevgi ve saygısını yeniden ihya etmek; 
bu milletin tüm fertlerine vatan sevgisini aşılamak, 
vatanını sevdirmek; milli birlik ve beraberliği yeniden 
temin etmek; insan hak ve hukukuna saygıyı artırmak; 
milletin devletine tam güven ve itimadını sağlamak; 
devletin de milletin güvencine mazhar olması esasını 
getirmektir. 

Bunlar olmadan, bunları bir kenara atarak kalkın
madan bahsedemezsiniz arkadaşlar. Herkes bir tarafa 
çeker de, kim ne yaptığını bilmez halde darmadağı
nık bildiği yere giderse; o zaman bu milletin, bu Tür
kiye'nin hali ne olacak? 

Ayrıca, Planda milleti millet yapan din duygusu 
ve ahlâk kurallarına Hükümet zerre kadar değinme-
miştir; tamamen materyalist, inanç esasından yoksun 
bir tavırla Meclisin huzuruna gelmiştir. % 90 inanç 
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sahibi olan bir milletin karşısına saygısızca çıkan Ece-
vit Hükümetini, Müslüman Türk milleti adına saygıya 
ve edebe davet ediyorum. Eğer Türkiye'de bir huzur
suzluk varsa, anarşi kol geziyorsa, huzur, sükûn Tür
kiye'ye elveda demişse; bunun temelinde inançsızlık, 
daha doğrusu Allahsızlık, ahlâksızlık, hak, hukuk ka
nun, nizam tanımama saklıdır. Anarşi de işte bundan 
doğmadır. İşte Türkiye'ye kazık atanlar, Türkiye'nin 
altım üstüne getirerek huzurunu bozanlar, din, iman, 
vatan, millet sevgisinden mahrum kalmış, vatan da
hil mukaddesat düşmanlığı ile şartlandırılmış içi boş, 
vicdanı boş kişilerden ve onları bu hale getiren vic
dansız kişilerden çekmektedir. Onları yola getirmenin 
hal çaresi ise, Allah korkusu, kanun korkusu ve Dev
letin gücünü hâkim kılmakla mümkündür. Bunun dı
şında başıboşluk bu milleti ne hale getirmiştir, durum 
ortada. Hükümet bu boşluğu dolduracak tek cümle
den dahi bahsetmemiştir. Bu kanaatimce bir eksiklik
tir. 

Hulasa olarak, Hükümet Devleti yıkmış; Devle
tin kuruluşları ise, milleti zarardan zarara sokmaya 
devam etmektedir. 

Şimdi Sayın Hükümete soruyorum : Planda tüm 
.devlet kuruluşlarını 20 - 30 milyar zarardan kurtar

mak için hangi tedbirleri getirdiniz? Kara, hava, de
nizyollarını, çiftlikleri, Sümerbank'ı, Kömür İşletme
lerini, Demir - Çelik İşletmelerini ve tüm kuruluşları 
zarar etmeden nasıl kurtaracaksınız? 

Arkadaşlar, günde Türkiye'de piyasaya 700'e ya
kın araç arz edilmektedir. İhracatımızın tamamı ithal 
ettiğimiz sadece petrolü ancak karşılayacak duruma 
gelmiştir. Daha doğrusu Türkiye'yi bu iş tehdit et
mektedir. Kara taşımacılığı, otomobil keşmekeşliği bu 
trafik yoğunluğu, araba sayısı caddeleri tıkamış, so
kakları doldurmuş, geçit yolu yoktur. Bu husustaki 
tedbirleriniz nelerdir? 

Hani düzen değiştiriyordunuz? Bir planı dahi de
ğiştirmeden daha kötüsünü getirdiniz. Beğenmediniz, 
daha kötüsünü getirdiniz. Elinizi attığınız her şeyi 
hemen hallediyordunuz? Neden birden bire dut ye
miş bülbüle döndünüz? 

Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bu Plan, plan 
değil... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sana öyle geliyor. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — ... olsa olsa kıskanç

lık manzumesi veya esaret zinciridir. Çünkü, Türk 
vatandaşını, müteşebbisini bağlayıcıdır. Hilkat garibe-
sidir. Bu öyle bir Plan ki, muhalefet kabul etmez, 
CHP Grupu kabul etmez... Evet kabul etmediğine gö-
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I re kimin nüfusuna kaydolunacaktır?.. Bu Plai'ı öyle 
bir maharet sahibi bir Plan ki... 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Mülk Allah'ın
dır, oğlum ne diyorsun? 

I BAŞKAN — Bu tarzda konuşmayın, Yüce Mec-
I lise yakışmıyor, lütfen. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Yakışıyor efen
dim. 

I BAŞKAN — Size yakışıyor; ama Yüce Meclise 
I yakışmaz. Burada «oğlum» tabiriyle konuşulmaz, lüt-
I fen. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — İade ediyorum. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Arkadaş Arap-

I çayı biliyor, Türkçe bilmiyor. 
I BAŞKAN — Siz biraz hocalık yaparsanız iyi 
I olur. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bu Plan, CHP Gru-
I puna gelince orayı karıştırmıştır. Türkiye»yi karıştıra-
I cağı da şüphesizdir. 
I Yedi düvele kapısını kapayan kendi milletinin, 
I kendi müteşebbis fertlerinin haklarını tanımadığı için 
I aynı zamanda bu Plan, fertlerin haklarını tanımadı-
I ğından dolayı da milliyetsizdir. 
I Bu Plan sağcı mıdır, solcu mudur? Bu da belli 
I değildir. Solcu olduğunu dilinden düşürmeyen CHP 
I yöneticileri, biraz özel sektöre, azıcık da mahzurlu 
I olmakla beraber zorlayıcı kooperatife yönelik bazı hu-
I susları içerisine koymuşlar, ondan sonra da bunu 
I «Plan» diye almış Meclise getirmişlerdir. 
I Şimdi siz söyleyin? Getirdiğiniz planda ne var-
I dır? Açıkça neler yapacaksınız? Niçin konuşmuyor-
I sunuz? Kusura bakmayın, CHP yöneticileri zaten 
I hiçbir şey yapamazlar. Çünkü, ben bunların yalnız yö-
I ileticileri, zengin bir babanın müsrif çocuklarına ben-
I zetirim. 
I Hiç kimsenin takati kâfi gelmediği halde bu ka-
J dar pahalılığa, her ne hikmetse maalesef CHP'li ar-
I kadaşlarımız hiç tınmamaktadır. 
I Sayın Başbakanın, şimdiye kadar yapmış olduğu 
I herhangi bir iş, meydana getirmiş bulunduğu bit eser 
I var mıdır? Sayın Ecevit'in işi gücü velvele, gürültü 
I ve şamatadan ibarettir. 
I Kusura bakmazsanız, size bir de misal arz ede-
I yim : Temsilde hata yok ama; adamın birisi iki ev-
I liymiş. Evine de hiç bakmazmış. 
I İki kuma gündüzün birleşmiş. «Akşama şu adamı 

bir haşlayalım» demişler, Beyoğlu'na çıkmışlar. 50 
I adım kalınca bağırmaya başlamış, «Aman biz bu işi 
I geriye bırakalım, herhalde bu adama bir şey olmuş.» 
I demişler ve yarına ertelemişler. 
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Sayın Başbakan da aynı durumda. Bir bize bağı
rıyor, bir dünyayı tehdit ediyor, bir anarşinin sonuna 
iniyor, bir bütün dünyanın parasını Türkiye'ye getir
diğini söyleyip bağırıp çağırıyor. Biz de «Hele bunu 
yarına bırakalım» diye avunup gidiyoruz. 

Plan, artan fiyatlar karşısında bir önceki planlara 
göre % 180 gerileme gösterecektir. Bu planla, devam
lı hayat pahalılığı meydana getirerek mi, yoksa istik
rar sağlayarak kalkınacağımız henüz açıklanmamış
tır. Hangi yolu tercih edeceğimiz bizim için malum 
değildir. 

Kalkınmayı köylüden başlatacağını vadeden CHP 
iktidarı, Meclise getirmiş olduğu Dördüncü Beş Yıl
lık Planla köylüye sol yumruğunu indirmiştir. Ön
ceki planlarda tarım sektörüne % 16,6 yatırım har
caması yapılmışken, yeni plan bunu % 12,2'ye indir
miştir. Bu durum karşısında köylümüzün tarım istih
sali azalacak, buğday, üzüm, pamuk, zeytin, tütün ve 
çay gibi ziraata bağlı ürünlerinin istihsali azalacak, 
değil ihraç etmek, kendisine dahi yetmeyecek hale ge
lecektir. 

ITarım sektöründe en büyük etken, sulamadıı. Ya
nılmıyorsam sulamaya sadece bu Planda 56 milyar li
ralık bir para ayrılmıştır. Zaten beğenmediğiniz plan
da da durum aynıydı. 10 ayda paranın % 73 oranın
da bir düşme kaydettiği gözönüne alınırsa, aradaki 
fark 5 yılda % 200 gibi bir geriye gidiş olacaktır. Bu 
da, muhterem Türk köylüsüne umut hükümetinden 
bir umutsuzluk armağanıdır. 

Ayrıca Planda, üretken yapıdan ziyade, kendi ta
birleri ile yapısal değişikliğe gidileceği bellidir. Örne
ği ise, sözüm ona «Köylüye Ulaşım ve Gençlik Pro
jesi» adı altında, kendi militanlarına ulufe dağıtma
ları ile açığa çıkmıştır. 

15 -.20 yaşındaki genç kızlarımız ve sırtları parka-
lı birtakım genç oğullarımız, balık tutma, taş toplama 
ve davullu zurnalı halay çekme karşılığında aylık al
mışlardır. Bunun adı ise; «yapısal değişiklik» tir. 

işte vesika arkadaşlar, (Elindeki gazete kupürünü 
gösterdi) «Laf çok, iş yok» diyor. «Hükümet sekiz 
aydır hiçbir ciddi karar almadı» demek ki, o zaman 
Hükümet sekiz aylıkmış. 

«Pahalılık hızla yükseliyor, anarşi bütün şiddetiyle 
sürüyor, konut almak zorlaştı, kiralar artıyor, Vergi 
dengesizliği sürüyor, köyünü terkeden köylüleı artı
yor, şehirlerde işsizlik fazlalaşıyor» diye de yanına 
ilave etmiş. 

Gençlik Projesinde çalışan kızlarımız ve oğulları
mız, Sayın dünya başbakanı ve Türkiye'nin de Başba

kanı olan Sayın Ecevit'in huzurunda ve Gençlik Bakanı 
yanında, içlerinde bir tanesi de küreği ters tutmuş. 
Küreğin iş yapacak kısmı elinde, sapı da alt tarafta. 
Buyurun çerçeveletin, bazen hatırlamış olursunuz. 

DOĞAN ONUR (istanbul) — Ellerinde silah var 
mı silah? 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Silah yok da; boyun 
kesecek küreği ters tutmuş, onun için söylüyorum. 

Bu uygun bir şey değil arkadaşlar, işin şaka ya
nını bırakın. Ayıptır; ayıpdan da öte. Çünkü insan 
hukukuna aykırıdır. Milyonlarca kişi iş ve işçi Bul
ma Kurumu'na kaydını yaptırmış, fakir fukara sıra 
beklerken; milyonlarca kişi çoluk çocuğunun rızkını 
temin etmek için canını dahi feda ederken; siz 15 - 20 
yaşındaki çocuklarla, ekmeğini dahi ağzına götüre-
meyecek şahıslarla Türkiye'nin hangi işini göreceksi
niz? Siz buna inanıyor musunuz? 

Üstelik bu gençlerimizi eli nasırlaşmış, beli bükül
müş zavallı köylünün karşısına çıkarmada herhalde 
biraz da hata vardır. Bu onlarla bir nevi alay etmek, 
istihza etmektir. Çünkü onlar, bunlar gibi değildir. 

Devlet kooperatifçiliği tekeline almak üzere ha
zırlanmış, tarımda devletçilik diye tutturmuş gidiyor. 
Aynı, Rusya'da, Yugoslavya'da ve Bulgaristan'da ol
duğu gibi. Fakat o devletlerle bizim devletimizin yöne
timi arasında fark vardır arkadaşlar. 

Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya bir köpek 
gelmiş, daha doğrusu kaçmış. Hemen oradaki hür kö
pekler onun etrafına toplanmış. «Bakımın yerinde ar
kadaş» demişler. «Kıyafetin de oldukça yerinde. Bu 
kadar zorlukları göze alarak burada ne işin var?» de
mişler. O da hemen cevap vermiş, «Bizi Allah köpek 
yarattı, tabiatımızda hırlamak ve havlamak var, orada 
bizi havlatmıyorlar ki!» işte onun için o ülkeler ile 
bizim devletimizin arasındaki yönetimde fark var. On
lar gibi değiliz biz. 

Bizim bir içişleri Bakanımız veya bir Başbakanı
mız çıkıyor, «Pol - Der kapatılmalı» diyor. Arkasın
da aynı derneğin başkanı «Bizi kapatacak herhangi 
bir şahsın veya hükümetin alnını karışlarız» diye ce
vap veriyor. Öyle değil mi? (AP sıralarından «Doğru» 
sesleri) 

O halde, o ülkelerde nefes almadan dahi korkan 
kişiler, bir birlerinin aleyhine casusluk yapar iken; 
bu ülkede son derece özgür, hürriyet sahibi bir in
sanı onun derecesine, onun durumuna sokarak nasıl 
bunlara hükmedeceksiniz de, Türk köylüsünün, Türk 
vatandaşının yanına ayni durumla gidebileceksiniz? 
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Devlet eliyle tarım yapan Rusya'nın durumu or
tada. Altın verip buğday alıyor. Biz* ne verip de yi
yeceğimizi temin edeceğiz? 

Kooperatifçiliği hür ve isteğe bağlı olmadan çıkar
makla, zorlayıcı, ferdi teşebbüsü önleyici girişimleri
nizi doğrusu anlayamıyoruz. Şunu da çok iyi bilelim 
ki, bizim insanlarımız kendi malından başkasının ma
lına el malı derler. «Devlet malı deniz, yemeyen do
muz» sözünü de sık sık söylerler. Bu inanca sahip bir 
millete hangi devletçilikten bahsediyorsunuz. Bunu 
da anlamak istiyorum. 

4 ncü 5 Yıllık Plan saygınlıktan bahsediyor ama, 
her nedense saygınlığa -sebep ve amil olan ağır sa
nayiden; sanayileşmeden, nereden neyi yapacakların
dan suskun bulunuyor. Yani Hükümet «hem kel hem 
fodul» olarak kabadayılık yapmak istiyor. Aıkadaş-
lar, geçti o devirler. Adamın ne kara kaşına, ne kara 
gözüne bakan yok. Şimdi bir insanın bakarlarsa ce
bine, kesesine, kasasına bakıyorlar. Bu da ancak sa
nayileşmek, gelişmek, kuvvetli olmakla mümkündür. 
Bunun haricinde, itibarlı bir devlet olmanın zamanı 
geçmiştir, artık hatır devri atlamıştır. Bunu da bil
memizde fayda vardır. «Veren el, alan elden hayırlı
dır», «Allah kabadayı fakiri dahi cehenneme gönder
miştir» Bunu da size Peygamber sözü olarak belirt
mek isterim. 

Başlatılmış olan yatırımlara devam etmenizi iste
memiz hakkımızdır. O beğenmediğiniz geçmiş hükü
metlerin hayırlı teşebbüslerine mani olmayınız. Sana
yiye ayrılmış bulunan 13 milyar lira gibi bir parayı 
aldınız, Yerel Yönetim Bakanlığı ismindeki yeni ba
kanlığa verdiniz. O da tuttu sizi tutan belediyelere 
onu ikram etti. Onlar da partinize hizmet eden kişi
lere tahsiste bulundular. Ne kazandınız? 

Fakire fukaraya, bu kadar köylüye, dar gelirli ki
şilere; zavallı, perişan aylığını kira vermekle ancak 
başa getirebilecek memura zulmettiniz. Hiç işe ya
ramadı. O kadar para ile bırakılmış bulunan işlerin 
devamını sağlayaydınız, hem Türkiye'nin, hem de 
Cumhuriyet Halk Partisinin (Bizde hainlik yok) yüzü 
gülecekti. 5 - 1 0 kişinin yüzünü güldürmekle ne ka
zandınız? 

Değerli arkadaşlar, daha doğrusu Cumhuriyet 
Halk Partisinin hükümet olmakta ne işi vardıki? (Gü
lüşmeler). Rahat rahat geçinip gidiyordunuz; grup ku
ruyor, krallar gibi yaşıyordunuz. Bu kadar rahatlığı 
bıraktınız, bakın 10 ayda ne hale geldiniz; şimdi öyle 
bir hale geldiniz ki siz, «Ara seçimlerinde bazı bele
diyeleri kazanıyoruz», diye kendinizi aldatmayınız; 

vatandaş çok iyi biliyor, kendilerinden olmayan be
lediyelere bir kuruş verilmediğini bildiği için size oy 
veriyor, günü gelince baş aşağı sizi, alacağını defte
rinin kenarına da yazıyor. Bakınız, 10 ayda ne hale 
geldiniz : Size şimdi biz değil, dost değil, düşman 
bile ağlar durumuna düştünüz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP ve AP sı-
ralarmdan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupunun da 4 ncü 

tur görüşmelerinden sonra 1 saat 30 dakikası kalmış
tır efendim. 

Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Komisyon söz istiyor. Sayın Hasan Güven, 

Komisyon Başkanvekili, buyurun efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ
Lİ HASAN GÜVEN (C. Senatosu Trabzon Üyesi) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını görüşüyo
ruz. Yüce Meclisten planın daha da iyileştirilerek, 
olgunlaştırılarak geçmesi amaçtır. Ancak, plan üzerin
de konuşmalar, üzülerek beyan edelim ki, ağırlığını 
planla bağlantılı bir şekilde geliştirmemektedir. Bir 
konuya bağlı olmak, baştan sona (motamot) motamo 
onunla ilişkili yürümek demek değildir; ama ağırlığı 
plan üzerinde olmak şartıyla bazı konularla da bağ
lantı kurulabilir. Hele fikirlerimizi rahat rahat söy
lemek varken, incitici, kırıcı, kavgaya dönüştürücü 
üsluba başvurmak önce söyleyeni yaralıyor, ondan 
sonra Parlamentoda tartışma seviyesini düşürüyor, 
sonuç olarak da Türkiye çapındaki sıkıntılarımıza bir 
yenisini de ekliyor. Önerimiz, bundan böyle tartış
maların daha çok konuyla ilişkili yürütülmesidir. Da
vayı zayıf tarafından tutanlar, söyleyecek sözü az 
olanlar çoğu kez kavga çıkararak işi oldu bittiye ge
tirmek isterler. Yüce Meclisin sayın üyeleri buna im
kân vermez ve konuyu kendi yolunda enine boyuna 
eleştirmek suretiyle sonuca varırlarsa, çok daha ha
yırlı iş yapmış olurlar. 

Kanımca sıkıntıların temeli şuradan geliyor : Tür
kiye'de 1924 Anayasası, klasik bir Anayasa idi. 1961 
Anayasası çoğulcu niteliktedir; fakat hâlâ çoğulcu 
demokrasiyi içine sindiremeyip, klasik demokrasinin 
alışkanlıkları içerisinde kalanlar, o yolda tartışmala
rı yürütmek istiyorlar ve iktidarlarda sınırsız özgür
lükleri kısıcı yollar arayıp, kısıtlı iktidarını sınırsız 
iktidar şekline dönüştürmek istiyorlar. Birçok şeyler 
tenkit edilebilir, birçok işlemler hatalı olabilir, bun-

, 1ar için de Anayasada hak arama yolları vardır. Ko-
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nunun dışına taşmak istemiyorum. Hükümet işlemle
ri hakkında gerekli cevapları gayet tabidir ki, sorum
lular burada, verirler. Yalnız bir şeyi hatırlatmak is
terim : Mesele, bir tayinin, nakilin şöyle veya böyle 
olması değil, hakkı plan gerekli kurumlarda o hakkı 
alır. Hükümet hukuk devleti ilkelerine uygun hare
ket ediyorsa, onları uygulamak suretiyle hukuk dev
letinin ilkelerini yerine getirir. 

Bizim bugüne kadar şikâyetimiz şu idi : 2-3 bi
ni bulan Danıştay kararlarına rağmen, bunların uy
gulanmaması sonucu, Anayasa dışı bir gidiş kapısı 
açmaktı. Bu kapıyı elbirliğiyle kapatmaya mecburuz. 
Bugün Türkiye'deki sıkıntı, zaten Anayasa dışındaki 
güçlerle Anayasa içindeki güçlerin çatışmasıdır. Bu 
girişten sonra konuya geliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün çağımız planlı 
kalkınma çağıdır. Gerek kapitalist memleketlerde, ge
rek sosyalist memleketlerde amaçlar ve araçlar ayrı 
da olsa dahi, planlı kalkınma esas alınmaktadır. An
cak, işleyiş farkları vardır. Ülkemizde hızlı sanayileş
me, kentleşme,. istihdam sorunları, fiyat artışları, ge
lirlerin adil dağılımı, ödemeler dengesi sorunu, böl
geler arası dengeli kalkınma, eğitim seviyesinin yük
seltilmesi, sosyal güvenliği artırmak gibi birçok prob
lemler yığın halinde durmaktadır. Hepimizin birleşti
ği bazı konular vardır. Sanayileşme süreci içerisinde 
umulan hedeflere varmadığımızı hepimiz söylüyoruz. 
Sağlıklı kentleşmenin olmadığından, gecekondu afe
tinden hepimiz şikâyet ediyoruz. İstihdam sorununun 
gün geçtikçe daha sıkıntılı, işsizlik sayısının artması 
suretiyle sıkıntılı ortamlara gelindiğini kabul ediyo
ruz; ödemeler dengesindeki kötüleşmeyi hepimiz bir
likte ilan ediyoruz. 

İkinci Plan döneminde 5 yıl içerisinde 3 milyarı 
bulmayan ödemeler dengesi açığı; Üçüncü Plan dö
neminin 3 ncü, 4 ncü, 5 nci yıllarında 3 milyarın 
üzerine her yıl için çıkmıştır; 1977 yılında 4 milyarı 
da aşmış bulunmaktadır. 

Yine gelirlerin dağılımdaki adaletsizlik, gerek top
rak düzeninde, gerekse memur, işçi, köylü seviyesin
de daha da adaletsiz bir noktaya gelmiştir. 

Halbuki Anayasanın 129 ncu maddesi gereği, ik
tisadi, sosyal ve kültürel hayatın kalkınması plana 
bağlanacak, her gelen yıl iyileştirme istikametinde gö
türülecek yerde, 15 yıllık uygulamalarımız bizi baş
ladığımız hedefin de gerisine getirmiş bulunmakta
dır. 

Bu neden oluyor? Çağımızda karşı koymalar da 
bir başka yönden gelişiyor; doğrudan doğruya bir 

t müesseseye karşı çıkılmıyor da kabul edilmiş görü-
I nüyor, ondan sonra da o müessese içinden çıkılmaz, 
| işlemez bir hale getiriliyor. 
I Bütçe.Plan Komisyonunda bundan evvelki Hükü

mette yetkili üyeler müteaddit defalar şunu açıkladı-
I 1ar : «Çağımızda sosyal ve ekonomik olaylar son de-
I rece hızlı gelişmektedir. 4 - 5 sene sonrasını o anda 

görmeye imkân yoktur. O halde 4 - 5 seneyi kapsa-
I yan gelişmeleri bir plana bağlayıp yürütme olanağı 
I olmayınca «plan - program - bütçe» ilkesinden tersi

ne dönerek bütçeye programı, programı da plana uy-
I durma gibi bir durum doğuyor.»' 
I Demin bahsettiğimiz noktaya geliyoruz; yani plan-
I lı kalkınma benimsenir görünmek suretiyle planlı 
I kalkınmadan sıyrılıp, doğrudan doğruya 1961 Ana-
I yasasının dışında bir yol tutulmuş oluyor. Bizim ama-
I cimiz, Anayasa dışında olan bu gidişten vazgeçip, ği-
I dişi Anayasa içerisine sokmaktır. 
I Şimdi bu Plan tartışmalarında, aslında, bundan 

evvelki Hükümette bulunan siyasi partilerin fazla söy-
I leyeceği söz olmamalı. Bu Plan hazırlanırken, bu

günkü Hükümet rahat değildi, rahat da olamazdı; 
çünkü, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminden 924 mil
yar liralık proje paketi, bu Plana intikal etmiştir. 
Yapabileceği işlerin çoğu zaten başlamış, yarı yarıya 
yapılmış bu işlerle yürümektedir. Hele bu Planda fâz
la renk aramaya da mahal yoktur. Devlet müdahale
sinin çok olduğu söylentisi gerçekle de bağdaşmaz. 
Zira, Devletin yapacağı kamu yatırımları zaten bü
yük çapta Üçüncü Plandan buraya aktarılmış bulun
maktadır. 

Bunlar, çoğu kez konu tetkik edilmeden bu kür
süden söylenmek için söylenmiş, hazırlıksız sözler
dir. O bakımdan, eğer bir planı, bir siyasi iktidar ilk 
olarak yaparsa, kendi rengini, kendi doğrultusunu 
ona yansıtır. Veyahut da, siyasi iktidarların iktidar 
süreci fazla olursa, kendi başlattığı işlerdir, ona ken
di istediği şekilde yön verebilir. Fakat bir plan, dü-

| şünce ve sistemi itibariyle bağdaşması imkânı olma-
[ yan bir siyasi teşekkülün eline geçip, yapılma duru

muna geldiğinde, ondan evvel kendi felsefesine ters 
düşen iktidarlar elinde birçok işler onun kendi dö
nemine aktanlırsa, o siyasi iktidarın da yapacağı faz
la bir iş yoktur. 

Onun için bu Plan, konusu itibariyle, daha ziyade 
bir geçiş planıdır. Gayet tabiidir ki bu geçiş devresin
den sonra, demokratik% soldaki bir siyasi parti, kendi 
rengini, kendi planına yansıtacaktır. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Nereye ge
çiş Sayın Başkan? 
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PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Açık açık söyle
dim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Evet efen
dim, nereye geçiş? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Açık açık söyle
dim, herkes fikirlerini burada ifade ediyor, açık açık 
söyledim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Gayet ta
bi efendim, biz de saygıyla diliyoruz. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Milliyetçi Hareket Partili sayın arkadaşımın bir 
davranışı var : - Ben kendi görüşümü söylüyorum -
Şimdi konulara girişte hep kelimelerde, hep cümle
lerde bir şey yakalayıp, bir sonuca gitmenin imkânı
nı arama. Bu bir. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Geçiş de
ğil bu. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BASK AN VEKİ
Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — İkincisi; tartış
maları olgun bir seviyede yürütmenin bir yolu var
dır. Muayyen bazı şeylere yapışarak, mistik bazı şey
lere yapışarak karşıdaki insanları susturma yolu, iyi 
bir yol değildir. Zaten böyle de susturulmaz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Bjz açık
lamanızı rica ettik. Sizi susturmak diye bir şey yok. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lt HASAN GÜVEN (Devamla) — Yeri geldi mi di
ne yapışacaksınız, yeri geldi mi bazı ilkelere yapışa
caksınız, ondan sonra da karşınızdaki rahat fikirleri 
söyleyemeyecek. Benim sonuna kadar özgürlükçü bir 
düşünceye sahip olduğumu o arkadaşlarım da bilir. 
Bütçe Plan Komisyonunda kendileriyle uzun uzun 
çalışmışımdır, yapımı da bilirler, fikirlerimi de bilir
ler, durumumu da bilirler. Bu böyle iken muayyen 
kelimelerden bir sonuç arama maksadı varsa ceva
bını veririm, yoksa bir şey öğrenmek için söylenmiş-
se onu da izah etmiş oldum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, devam edin efen
dim, 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Şimdi gelelim 
konulara. Bu dönemde, 12,9 milyar dolar, bugünkü 
paramızla 322 500 000 000 TL. dışa borçlu durum
dayız. Bunun 5 milyar doları yani 125 milyarlık kıs
mı, vadesi kısa borçlardır. Şimdi bazı konuları açık 

açık bilmek lazım. Borçlanma konusunda, «CHP 
borçlanmaya karşı.») Böyle bir şey yok. Uzun vade
li, memleket çıkarlarına uygun borçlanmayı geçen se-
neki tüm konuşmalarımızda söyledik, daima destek
leriz. Kısa vadeli, yükü ağır olan borçlanmayı ve he
defler yönünden de tüketime dönük olanları benimse
meyiz. Üretime dönük olmak şartıyla bunları benim
seriz. Bunları her zaman söyledim. Şimdi, geçen dev
reden bu plana kalan yük ki, alınması düşünülen dış 
borçların, «arkadaşlar sordular komisyonda»,, 8 mil
yarı sadece bunların taksitlerine gidecektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Ko
misyon adına mı konuşuyor, Cumhuriyet Halk Par
tisi adına mı? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKt-
Lt HASAN GÜVEN (Devamla) — Komisyon adı
na. Komisyondan bahsediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, elbette görüşüyor
lar Sayın Sayın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hep Cumhuriyet 
Halk Partisinden bahsediyor. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Hayır efendim, 
hayır, bir sual sordu cevap verdim. Hayır efendim. 
Komisyon adına. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet müşterek 
yükleniliyor. 

Buyurun Sayın Güven. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Ll HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; ödemeler dengesindeki duruma da kı
saca değineyim. Gerçi yıl sonu henüz gelmemiştir. 
Dikkat ederseniz iktidarları ayırmadan, konuşuyo
rum, İkinci Plan döneminde bir hayli hükümetler gel
miş gitmiştir, ara devreler geçmiştir. Üçüncü Beş Yıl
lık Planın son yılında dış açık 4 milyar doları aştı. 
Şimdi ise elimizde olan rakamlar, ilk 10 aylık rakam
lardır. 1977 yılı Ocak ayı ile Eylül ayı arasındaki dış
satım tutarı 1 192 000 000 dolardır. 1978 Ocak ve 
Eylül ayı arasındaki dışsatım ise 1 435 000 000 dolar
dır. Artış dış satışta i% 20 civarındadır. Ekim ayı
nın rakamları da geldi... 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — 1976 yılı ne 
kadardır? Onu da açıklayın. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lt HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim? 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — «1976 yılı 
rakamlarını da açıklayın»' diyorum. 
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PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİ
Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — 1977 yılı rakam
ları geldi, elimde bulunan rakamları veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakika Sayın Ko
misyon Başkanvekili. 

Sayın üyeler, bir hususu belirtmek istiyorum... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİ

Lİ HASAN GÜVEN (Devamla) — Ekim ayı da
hil,., 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakikanızı 
rica" ettim. 

Şimdi, sayın üyelerin hatip konuşurken arada so
ru sorma hakkı yoktur efendim. Soru sorma hakla
rını görüşmelerimiz bittikten sonra sayın üyeler kul
lanabilirler, bunu belirtmek istiyorum. 

Buyurun efendim. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎ-

Lt HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Yine 1977 yılı açığı 3 308 000 000 dolardır ve 
1978 açığı 1 718 000 000 dolardır. 

Görülüyor ki, geçmişe nispetle lehte % 52 bir 
iyileşme vardır. Sene sonu itibariyle 2 200 000 000 
veya 2 300 000 000 milyon doları dışsatımın bulaca
ğı tahmin edilmektedir. Dışalımın ise 5 400 000 000 
dolar civarında kalacağı tahmin edilmektedir. Bu ge
lişmeler de bunu vermektedir. 

Bu şekilde ödemeler dengesinde geçen seneye nis
petle bir ölçüde iyileşme vardır. Ümit ederiz ki bun
dan sonraki gelişmeler de bu istikamette seyretmiş 
olsun. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu plan döneminde 
tarımda öngörülen kalkınma hızı '•% 5,3 olmaktadır 
ki, tanm sanayie kaynak aktarıcı nitelikte kullanıla
caktır ve dışsatımda da tarımdan yararlanmak için 
bazı tedbirler düşünülmektedir ki, her yıl % 7,8 ora
nında dışsatımda, tarım ürünleri gelirlerinden katkı 
bulunacağı öngörülmektedir. 

Destekleme alımları : Adalet Partisi Sayın Genel 
Başkanı yanlış anlamadımsa, «1978 yılında 37 mil
yar», söylediler ki, bu rakam hatalıdır, belki ben yan
lış anladım veyahut kendileri hatalı söylediler. 1978 
yılında 67 600 000 000 lira ödenmiştir. Bu rakam 
1977 yılında ise 49 milyar civarındadır. Görülüyor 
ki, köylüye ödenen, ürünleri karşılığı değer pahasını 
verme yönündeki gidiş olumludur, olumsuz değildir. 

Sulama konusunda biraz durmak istiyorum. Tür
kiye'de 77 milyon hektar işlenir toprak vardır; fakat 
bunun henüz işlenebiliri 27 milyon hektardır, 25 mil

yon hektarı çayır ve meradır, 20 milyon hektarı da 
ormandır. Sulanabilir arazi miktarı 8 600 000 hek
tardır. Şu anda sulanan ise 2 600 000 hektardır. An
cak bunun 1 100 000 hektarı özel sektör tarafından 
sulanır hale getirilmiştir. Demek ki, Türkiye'de bugü
ne kadar devlet eliyle sulanmaya açılan kesim 1 500 
000 hektardır. Bu sene bu Dördüncü Beş Yıllık Plan
da öngörülense 650 bin hektardır. 

Şimdi bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Türkiye'de 
bugüne kadar sulanan arazinin, eğer gerçekleşirse, 
Dördüncü Plan sonunda, bu ,% 43'ü demektir. Bu 
rakam geçmişe nispetle hiçbir surette azımsanır bir 
rakam değildir. 

Sulama sonucu gelişmeler ne olacaktır? Verim 
gücünün, sulama sonucu Orta Anadoluda 4 misli, 
Ege'de, 2,8, Güney Anadoludaysa 3,9 artacağı öngö
rülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; toprak dağılımı ko
nusunda da planlı döneme geçtiğimizden beri durum 
iyi bir şekilde gelişmemiştir. 1963 yılında 1 ila 20 
dekar arasında toprağı olanların topraksızlara oranı 
% 40,7 ve Türkiye'deki toprakların |% 11,3'ünü teş
kil ederken, 1973 yılında 1 ila 20 dekar arasındaki 
toprak sahipleri daha çoğalmış, ,% 44,6'ya çıkmış ve 
topraklı araziye oranı •% 8,4'e inmiştir. Halbuki plan
lı döneme girildikten sonra toprak reformu konusun
da ve toprak sorununun çözümünde daha adil bir 
gidiş olacak yerde; geriye doğru bir gidiş olduğunu 
görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; enerji konusuna gel
mek istiyorum. Türkiye'nin en büyük darboğazların
dan bir tanesi de enerji sorunudur. Türkiye'de mev
cut su kaynaklarından yararlanma oranı |% 11 civa
rındadır. Batı memleketlerinde bu oran |% 60'la % 
98 arasında seyretmektedir. Bu mukayese bizim ne 
kadar geride olduğumuzu göstermektedir. 

Yine kişi başına kullanılan elektrik, Türkiye'de 
1978 yılında 498 kilovat saattir. Bu rakam, Yunanis
tan'da aynı yıl içinde 2 bin, Bulgaristan'da 3 bin, 
Avrupa memleketlerinde 4 bin ila 10 bin arasında 
seyretmektedir. İskandinav memleketlerinde 10 bini 
dahi bulmaktadır. 

Yine bu rakamların verilişinde de dün bir yanlış
lık oldu. Sayın Demirel bu konulara değinirken, Tür
kiye'de 1978 yılında ;% 2 elektrik üretiminde bir ar
tış olduğunu belirttiler. 

Halbuki, Türkiye'de 1977 yılında 20 056 000 000 
kilovat saat elektrik vardır ki, Bulgaristan'dan alı
nan 492 milyon kilovat saat da buna dahildir. 
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1978 yılında ise bu miktar 22 150 000 000 kilovat-
saate çıkmıştır. Artış oranı % 10,5'dur. 

Yine köy elektrifikasyonu konusundaki rakamları 
yanlış verdiler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türk köylüsünün sı
kıntısı çoktur. Şu anda en büyük hasretini çektiği, 
gereksinim duyduğu yol ve elektriktir. 1977 yılı so
nu itibariyle 11 159 köyde elektrik yanmıştır. Köy 
adeti 36 bindir. Sayın Demirel, bunu «15 bin köy» 
olarak verdiler. 

Halbuki, Dördüncü Beş Yıllık Planın en hızlı atı
lımı burada görülmektedir. Dördüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde 12 500 köyde yeniden elektrik yakı
lacağı belirtilmektedir ki, Türkiye'de bugüne kadar 
yanan elektrikli köy sayısından dahi bu 5 sene içe
risinde 1 500 fazlasıyla tahakkuku öngörülmektedir. 

iSayın Başkan, sayın üyeler; bizim aslında üzerinde 
duracağımız sorunlar büyük kitleleri ilgilendirmekte- j 
dir. Bizim için belki küçük görünür; ama onlar için 
son derece önemli, çok rahatsız eden, her gün düşün
düren somut sorunlardır. Tartışma taktiğimizi maale
sef buralara pek getirmiyoruz. Şimdi, en çok üzerin- ) 
de konuşulan şu konu üzerinde çeşitli partiler pek az I 
durdu veya hiç durulmadı. Süslü, edebiyath cümleler 
söylendi; ama bu gerçeklere pek değinilmedi. 

Konut sorunu Türkiye'nin en büyük derdidir. Ba
tı memleketleri ister kapitalist olsun, ister sosyalist 
olsun muayyen bir haddin ötesinde bir aile bütçesin
den konuta para ayrılmasını öngörmüyor ve % 25'i 
geçen yok; % 20 olan var, % 15 var, % 5 var. Yani, 
bir aile, bütçesinin ancak en çok % 25'ini konuta ayı
rabilir. Yine, ister sosyalist olsun, ister kapitalist ol
sun konut sorununu bir devlet sorunu olarak ele alı
yor. Halbuki, bugün, günümüzde sağlıklı konut da 
yoktur. Elektriği, suyu, havagazıyla, her şeysiyle uy- I 
gar bir insanın yaşayacağı, oturacağı bir evi kenti
mizde, yani Ankara'da 6 bin - 7 bin liradan aşağıya 
bulamıyoruz. Halbuki, 6 bin - 7 bin lirayı bulamayan 
insanlar büyük çoğunlukla bu kentte oturmaktadır. I 
Anadolunun dört bir tarafı da böyledir. I 

Konut sorununa çeşitli yönlerden eğilmişlerdir ve I 
bazı sosyalist memleketler kendileri çözmüştür. Bazı I 
memleketler özel sektörden de yararlanmak suretiy- I 
le, sonuç itibariyle insanları bu sıkıntıdan en iyi şe
kilde kurtaracak tarzda buna eğilmişlerdir. I 

Konut sorunu, bir defa arsa sorunuyla birlikte 
başlar. Bakıyorsunuz ki, 10 yıl evvel 5 bin liraya alı
nan bir arsa, yeri geliyor 1 milyon liraya çıkıyor. 
5 bin verdin, 1 milyon lirayı nereden buldun? Yolun | 

~ I kenarındadır, çok kıymetli bir yerdedir; Devlet kat
kısıyla, kamu hizmetleriyle para değerinin düşüşüyle 
o miktarı bulmuş; fakat ona o değeri katan devlet 
onda hiçbir söz sahibi olamamıştır. 

Daha çarpıcı bir örnek vereyim, çünkü basında 
I da sık sık görüyorum : Konut sorununu çözmede ço

ğu kez yasalardan medet umuluyor. Bu konu kira ka
nunu ile çözülecek bir mesele değil. Örneğini verece
ğim : Bir yerde karşı karşıya iki arsa ve üzerlerine ya
pılmış binaları düşünelim. Büyüklükleri birbirine ya
kındır, birisi konforlu tutmuştur, 150 - 200 metreka
relik dairelerle dört kat çıkmıştır. Öbürü ise 70 - 80 
metrekarelik daireler şeklinde 5 - 6 kat tutmuş, kırk 
daire yapmıştır. Birinci konuttaki durum şudur : Fuel 
- oil kullanıyorsa, hepinizin bildiği gibi, 200 metreka
relik bir daireye 2 bin liradan aşağıya yakıt masrafı 
düşmez. Yasalar gereği her bina bir kapıcı tarafın
dan yönetileceğine göre, asgari ücret, sigorta giderleri 
4 bin lira olur. Yani her daireye bin lira da oradan 
düşer. Haliyle böyle bir dairenin değeri milyonun üze-

I rindedir ve 5 - 6 bin lira da vergisi olur. Görüyorsu
nuz ki, mal sahibinin cebine bir kuruş girmeden 3 500 

j lira gibi bir para cebinden çıkıyor. Bunu 7 - 8 bin 
lira kiraya verse o zat - 3 500 lirası böyle çıkacak -
geri kalanın yarısını da vergi olarak verecek; demek 

I ki mal sahibinin bundan kira olarak alacağı 1 500 
I - 2 bin liradır. Mesele bu işi yokuşa tutarak, o kanal

da zaten eksik olan konut yapımını iyice de körletmek 
I değiL 

Bir de ikinci konutu örnek alalım : Eğer o 40 dai-
I re ise, bir de kapıcısı varsa, bin lira yerine her dai-
I reye düşen masraf yüz liraya kadar iner. Daire 60 - 70 
I metrekare ise, yakıt masrafı diğerinde olduğu gibi 

2 bin lira değil, 300 - 400 liraya iner. Değeri düşük 
olduğu için vergisi de az olur. Birinde tepeden 3 500 

I lira olan sabit masraf, bunda otomatikman 500 lira
ya kadar iner ki, daha ucuz bir şekilde kiraya gitme 
olanağı doğar. Yine, Komisyonda bazı arkadaşları-

I mın da değindiği gibi, Türkiye'de bu derece konut 
I sıkıntısı varken, 40 - 50 senelik ömürlü binaları, faz

la kat alıyorum diye, daha fazla spekülatif kazanç 
I peşine gitmek için 10 sene, 15 sene içerisinde yıkıp 

yapma hastalığı da vardır, bunların da önlenmesi ge
rekmektedir. 

I Benim bilebildiğim, bir memlekette 3 - 4 tane 
I sorun var ki, bunların üzerine devlet eğilince o mem

lekette sosyal adalet ve siyasi yönden de huzur gelir. 
Bunlardan birisi konuttur, bir tanesi eğitimdir, bir ta-

| nesi sağlıktır, bir tanesi ulaşımdır; onun ötesinde te-
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mel ihtiyaç maddelerinin disiplinle, sağlıklı bir şekilde 
temini ve satışının devamıdır. Aslında bütün vatan
daşların % 90'ını işgal eden bu konular olduğu halde, 
bu ciddi şeylerin tartışılmasında bunlara az zaman 
ayırıyoruz. Birbirimize vereceğimiz fikirler vardır, ol
gunlaştıracağımız bu konular memleket için en ha
yırlı olacağı bir noktada birleşecektir. 

Şimdi, ulaşım üzerinde kısaca duracağım. Bugün 
Türkiye'nin 3 bir tarafı denizlerle çevrilidir. Cumhu
riyetin ilk kuruluş yıllarında hızlı bir demiryolu poli
tikası izlenmiştir; ama görüyoruz ki, özellikle 1950'. 
lerden sonra hızlı bir karayolculuğuna girmişiz ve di
ğerlerini tamamen ihmal etme pahasına. 

Şimdi size rakam vereceğim, 1970 yılında akar
yakıta ödenen para 70 milyon dolardır. Geçen yıl 
akaryakıta ödenen para 1 700 000 000 dolardır. 6 - 7 
sene içerisinde 20 misli, 25 misli bir artış vardır. Bir 
de bunun yanısıra dünyadaki bunalımı dikkate alır
sak, akaryakıt fiyatlarında korkunç bir artış olmuş
tur. O noktaya gelmişiz ki, Türkiye'nin dışsatımının 
getirdiği gelir, akaryakıt ihtiyacını karşılamaz olmuş
tur. Bu, bizi kara kara düşündürecek bir konudur. 
Alınacak çeşitli önlemler vardır; evvelemirde, dışa ba
ğımlı olmaktan kurtulmak, enerji sorununu memle
ket imkânlarıyla daha geliştirip çoğaltmak ve onun 
yanı sıra linyit kömür ocaklarına önem vererek bu
radan sağlayacağımız imkânlarla dışa giden bu döviz
lerin bir kısmını alıkoymak gelmektedir. 

Yine, bu gelişmeler o noktaya gelmiştir 'ki, Tür
kiye'de ulaşımın % 76'sı karayoluyla yapılmaktadır. 

, Halbuki, Batı memleketlerinde bu oran % 25 kara
yoluyla, % 75 demiryolları, denizyollarıyla yapılır 
haldedir. Türkiye'de bu dengeyi tersine çevirici, hızlı 
denizyollarından istifade etme imkânlarını araştırma, 
demiryolu işletmeciliğini geliştirme, toplu taşımaya 
dönmek suretiyle bu yoldan, pahalı karayolculuktan 
kurtulacağız. 

Karayolculuğun arkasında, bir başka döviz kaybı
mızı artıran etken vardır; otomotiv sanayii girmiştir 
bununla birlikte. Bütün mahalleler, araba mezarlığı
na neredeyse dönmüştür. Bu fakir memleketin sırtı, 
bu derece özel otosuyla, çeşitli karayolu vasıtasına 
bakacak, besleyecek güçte değildir. Otomotiv sanayii
ne giden dövizimiz de, 700 müyon doların altına düş
memektedir. Ayrıca, karayolunun yapımı da pahalı
dır, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye'nin döviz sağ
lama yönünden son derece şanslı bir durumu vardır; 
o da turizmdir. Akdeniz memleketleri; İspanya, Por
tekiz, İtalya, Yunanistan dış ticaretinin % 31 ila % 45' 
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ini, yerine göre turizmden sağlamaktadır. Tabiat gü
zellikleri alabildiğine vardır. Altyapı tesisleri mükem
mel ve bunun sonucu olarak da akın akın Avrupa'nın, 
Asya'nın çeşitli memleketlerinden turistler gelip, döviz 
bırakıp gitmektedir. Türkiye'deki doğa güzellikleri 
bunlardan geri değil, çok daha ileri. Ancak altyapı 
tesisleri maalesef son derece yetersiz ve bu konuya 
ciddi bir şekilde eğilinmemiş. 1977 yılında turizm
den 63,5 milyon dolar Türkiye açık vermiştir. Gelen
lerin bıraktığı, gidenlerin götürdüğünden bu kadar 
azdır. Ancak bu yılın son 10 aylık döneminde gördü
ğümüz odur ki, bu açık kapanması bir yana, 140 
milyon dolar da turizmden fazladan gelir sağlanmış 
durumdadır, ilk 10 aylık dönem içerisinde. Ancak bu 
yetmez. Türkiye'nin döviz getirici büyük kaynağı ol
duğu dikkate alınarak gerekli özen gösterilecek, Sa
yın Başbakanın ısrarla üzerinde durduğu gibi, eğer 
bu hız altyapı tesisleriyle birlikte, eğitimiyle gerekli 
kıvama gelirse, Dördüncü Beş Yıllık Planın sonunda 
öngörülen 468 milyon dolarlık geliri daha da aşabile
cektir, bu güçte olduğu kanısındayım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sosyal hayatın iyileş
tirilmesi, sosyal güvenliğin tam manasıyla sağlanması 
için bu plan döneminde hızlı adımların atılmasına ihti
yaç vardır. Yine Komisyonda ayırım gözetmeden bü
tün partili arkadaşların birleştiği bir konu vardı. Bu
gün milli gelirden pay almada adaleti tam kurama
mışız. Kuramamanın bazı yapısal nedenlerinde de bir-
leşiyoruz. İşçi; sendikal haklar, toplu sözleşmelerle 
pazarlık gücünü kullanarak, milli gelirden hak ettiği 
payı fazlasıyla alabilmektedir. Bunun yanı sıra, taban 
fiyatlardan üretici 'köylü yine milli gelirden hak ettiği 
imkâna kavuşabilmektedir; ama 1 milyon civarında 
memur, 500 bini bulan memur emeklisi için aym şeyi 
söyleme olanağımız, gücümüz maalesef yoktur. Bu 
bizi işçi - memur ayrımına getirir. 

Hangi memleket olursa olsun, sosyalist memle
ketlerde de, kapitalist memleketlerde de bilgi, beceri 
ücretin saptanmasında esastır. Uzman kişi, beceri sa
hibi kişi mutlaka düz işçiden daha fazla para alır; fa
kat öyle gelişmeler olmuştur ki, bir de bakıyorsunuz 
ki, TBK'te Genel Müdüründen şoförü daha fazla üc
ret alır duruma gelmiş. Bu dengesizliğin giderilmesi 
gerekirdi. Son çıkan Yetki Yasasında, bu dengesizlik
lerin giderilmesi için bir kuruluş öngörülmektedir ve 
milli gelirden pay alırken, herkesin bilgisine, gücüne, 
uzmanlığına göre ücretlerin ayarlanması; sonuç olarak 
da, işçi - memur ayrımının kaldırılması yolunda adım
lar atılması öngörülmektedir ki, Planda sağlıklı bir 
şekilde bu konu yer almıştır. 
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iSayın Başkan, sayın üyeler; bir iki konuya da deği
neyim de sözlerimi bağlayacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, milliyetçilik konusuna de
ğindiler. 

Ben polemiğe girmeyeceğim. Bu memlekette ya
şayıp da, milletini sevmeyen, çevresini sevmeyen, yö
resini sevmeyen insan olmaz. 

Bir defa bu konuda hiçbirimiz birbirimizle bir ya
rışma yolunu açmayalım. Ama, kavga nedir, ayrım ne
dir? 

Şimdi, kanımca ayrım şuradan geliyor : Milliyet
çilik, geriye dönüş değildir. Milliyetçilik, birbirini suç
layarak, insanları bölük pörçük ederek, arada, sen şuy-

- dun, ben buydum; sen şu ilkede geri kaldın, ben bu
rada ileri gittim diye bir müzakere sistemi değildir. 

Bizim anladığımız milliyetçilik şu oluyor : 
Bir defa ileriye dönüktür. Uygar dünyanın geliş

mesinde, milletimizi nasibini alacak şekilde eğitmek
tir, geliştirmektir. Hedefine birlik, beraberlik ve kar
deşlik vardır ve insanlar arası uçurum açıcı yollar 
değil, insanları birbiriyle kaynaştıran, seven bir top
lum yaratarak, ondan sonra o güç ile birlikte doğada
ki imkânsızlıkları yenip, uygar bir toplum düzeyine 
getirme vardır. 

Milli eğitim politikası ne olacaktır? Arkadaşları
ma katıldım. Milliyetçi Hareket Partisinden bir arkada
şım söyledi : «Sosyalist düzen de, kendi sistemine 
uygun bir milli eğitim politikası izler.». Doğru. «Te
okratik bir düzen de kendi anlayışına uygun bir poli
tika izler.» O da doğru. Faşist düzenler de kendi an
layışına uygun bir politika izler. 

Ama bizim durumumuz o değil. Bizim durumu
muzu Anayasamız çizmiştir. Karma ekonomiyi esâs 
almıştır, özel sektörün kamu yararı ile kısıtlanaca
ğını öngörmüştür ve Anayasada bütün çizgileri çizilen 
hedefler içerisinde bir milliyetçilik anlayışı vardır, bir 
eğitim politikamız olacaktır. 

Ne o sınıf esasına dayanarak gideceğiz; ne o şo-
venist faşizme dayanarak gideceğiz; ne o teokratik dü
zene dayanarak gideceğiz; tamamen karma ekonomiyi 
esas alan anayasal düzen içerisindeki Atatürk milli
yetçiliğinde birleşeceğiz. 

Bunun yanı sıra, yine Planın en çok öngördüğü 
milli eğitim sisteminde bugünkü sosyal, ekonomik kal
kınmamızda lüzumlu elemanı verecek, yani teknik işe 
dönük eğitimi hızlandırmak suretiyle Türkiye'nin gele
cekteki sıkıntılarını aşacak bir eğitim ordusunu da ol-
gunlaştırmjş, yetiştirmiş olacağız. Buna göre kurum
larımıza yön vermek azmindeyiz ve bu amaçla da 
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teknik eğitime öncelik verdiğini Pİan açık açık söyle
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Plan tartışmalarının 
bu hava içinde daha olgunlaştırıcı, Türkiye'nin gele
cekteki sıkıntılarına çare bulucu bir istikamette geliş
mesini ve Planın milletimize, memleketimize hayırlı 
olmasını diler, hepinizi Komisyonum adına saygıla
rımla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, Sa

yın Komisyon Başkanvekilinden bir soru sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce ifade etmiştim; 
soru sorma şeklimiz içtüzüğümüze göre görüşmelerin 
bitiminden sonra olacaktır. O bakımdan sorunuzu o 
zaman sorunuz., 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, Sa
yın Güven konuşmaları içinde bir dilekte bulundular 
da, onu ifade etmek istemiştim. Diyor ki arkadaşı
mız : «Planın ağırlıklı bir şekilde burada eleştirilmesi 
lazımdır,»\ Haklıdırlar, ama evvela kendi felsefeleri
ni taşıyan bu Planı Cumhuriyet Halk Partisi Grupun-
da ağırlıklı bir şekilde eleştirmeleri gerekmez mi idi? 

BAŞKAN — Bu sual değildir, soru olarak yönetil
mesine imkân da yoktur şu anda, lütfen oturunuz, 
rica ediyorum.) 

î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Kendi gruplarında 
yapamadıklarını başka yerde yapmak istiyorlar Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
Efendim, komisyon 42 dakikasını kullanmıştır! 

Böylece 4 ncü tur görüşmesinde daha 7 saat 30 daki
kasını kullanmamış 2 saat 35 dakikasını kullanmış
tı. Geride 6 saat 18 dakikanız var değil mi efen
dim? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI ADI
NA METİN TÜZÜN (istanbul) — Tamam. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz önce salonda 
sayın bir üyenin, kürsüden bir hatip konuşurken kul
landığı «Oğlum» tabirini, mesleğinden gelen bir alış
kanlıkla kullanıldığı, bir art niyeti taşımadığı sayın 
üyenin Başkanlığımıza yazdığı bir tezkere ile anla
şılmıştır ve Yüce Meclisimizden özür dilemiştir. Bu. 
deyimin tutanaklardan çıkartılmasını istiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, «Çıkma» olmaz, Tüzüğümüzde böyle bir şey 
yok. Tavzih olur ancak. 

BAŞKAN — Tavzihen belirtmiş olalım. Evet, 
yani tutanaklara o şekilde geçmesini kastettim Sayın 
Uysal, 



M, Mteclîsi B : İ l 25 , 11 , 1978 0 : 1 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir gelenek 
olmasın. 

BAŞKAN — Evet, söylenmemiş farz ediyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, şdördüncü tur görüşmeleri

miz böylece gruplar ve kjomisyon olarak tamamlan
mıştır. j 

Kişisel görüşmelere gediyoruz. 
Sayın Yakup Üstün, İsparta Milletvekili, buyu

run efendim, 
Sayın Üstün, süreniz 10 dakikadır, buyurun efen

dim. 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi say
gıyla selamlıyorum, 

Plan ve planlama Türk kamuoyunda en çok tar
tışılan konulardan biridir. Özellikle politik alanda 
uzun yıllar malzeme olarak kullanılmış, plana inanan-
ar, inanmayanlar diye karşılıklı itham konusu haline 
getirilmiştir. 

Planlama artık bugün bir Anayasa emridir. Ana
yasanın 129 ncu maddesi, «İktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre 
gerçekleştirilir» demektedir. Üzerinde çalıştığımız 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı gerçekten şans
sızdır. Bu şanssızlık inşallah önümüzdeki 5 yılda da 
sürüp gitmeyecektir. 

Yıllardan beri plan şampiyonluğu yapanlar, bu 
planı bir yasak savma işlemi hal'inde Meclisin huzu
runa getirmişlerdir. Bir yıl gecikmeye rağmen Planın 
komisyonda ve Meclislerde aceleye getirilişi, iktidar 
Grupunun plana sahip çıkmayışı, Planın görüşülme
si sırasında İktidar Grupunun ve Hükümetin Meclis
lerde âdeta bulunmayışı bunun açık misalidir. 

Eğer bu Planı Adalet Partisi Hükümeti getirsey
di, bu Hükümetin Başkanı olan Sayın Demirel'in şu 
Başbakanlık koltuğundan biran dahi ayrılmayacağı
nı gözlerimizle görecektik. Ama Sayın Ecevit'in bu 
konuyu nasıl takip ettiğini hepimiiz gözlerimizle gö
rüyoruz. Bu şüphesiz herhalde konuya verdiği önemi 
anlatmak için olsa gerektir. 

Meselenin bu şekilde bir görünüme bürünmesi 
hem Meclis yönünden, hem de plan kavramı yönün
den gerçekten bir talihsizliktir. Bu manzara Meclise 
olan itibarı sarsacağı gibi, plana duyulması gereken 
güveni de yok eder. Bu müesseselerin itibariyle oy
namaya kimsenin hakkı yoktur. 

Bu Plan Anayasanın 129 ucu maddesinde öngö
rülen ve çerçevesi çizilen plan değildir. Bu madde 
gayet açıktır. Burada planın liktisadi, sosyal ve kültü

rel olmak üzere 3 ayak üzerine oturtulması emredil
miştir. Halbuki bu Plan, sosyal ve kültürel muhte
va belli belirsiz hale getirilerek, Nasrettin Hoca'nın 
tavuğu gibi tek ayak üzerine oturtulmuştur. Bu tek 
ayağın da ne hale sokulduğu ve hangi zemine, otur
tulduğu cümle alemin malumu olmuştur., 

Dördüncü Beş Yıllık Planın bu millet için bu 
memleketin şartları ve günün gerçekleri gözönünde 
tutularak hazırlanmış olması tabiidir. Amaç bizim in
sanımızın mutluluğudur. Fakat insana yarım gözle 
bakan, insanın bir yarısını görüp diğer yarısını göre
meyen; o insanların dahil olduğu milletin dayandığı 
temelleri görmek istemeyen bir zihniyetin hazırladığı 
plan, onun iihtiyacını karşılamaz. Gösterdiği hedef 
onu bir yere götürmez. 

Bu Plan insanı hassas bir makine, bir robot ha
linde kabul eden materyalist bir görüşün eseridir. İn
sanın manevi ve moral ihtiyaçlarını görmezlikten gel
mekte, milli ve manevi değerlerini tanıtıcı, geliştirici 
ve güçlendirici en ufak tedbirlerden yoksun bulun
maktadır. İnsan unsurunun eğitimine gereken önem 
gösterilmemiş, din ve ahlâk derslerine yer verilme
miştir. 

İmam - hatip liselerine önümüzdeki yıllar için 
herhangi bir hedef gösterilmeden, üzeri bir sis per-
desiyle gizlenmiştir. Halbuki bu okullar, Diyanet İş
leri Başkanlığına personel yetiştiren en önemli kay
naktır. Daha önceki planlarda görüldüğü gibi, geçti
ğimiz dönemlerde meslek liseleri arasında en önemli 
gelişmeyi bu okullar göstermiştir. 

Bu okullar Cumhuriyet döneminde milli eğitim 
alanında, Devlet - millet işbirliğinin en başarılı örne
ğini teşkil etmiştir. Bu okullar milletin benimsediği 
ve dört elle sarıldığı ilim irfan yuvalarıdır. 

Bu Planda insanlığın temel müesseselerinin ba
şında gelen dine, din ve vicdan hürriyeti açısından 
dolaylı bir şekilde temas edilmiştir. 

Bu Planda yurt dışındaki Türk çocuklarının eği
timinden hiç söz edilmemiş, onların din eğitimi için 
herhangi bir teklif getirilmemiştir. Zaten sayıları az 
olan yurt dışındaki din görevlilerinin çoğu bu Hükü
met zamanında maalesef görevden alınarak yurda 
çekilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, günümüzün en âcil proble
mini teşkil eden anarşi konusunda bu Plan hangi tav
siye ve tedbirleri getirmiştir? Bu Plan politik, ideolo
jik ve diğer sebeplerle birbirine düşman hale gelen 
bir kısım insanları birbirine yaklaştırıcı, sevindirici, 
kaynaştırıcı ve birleştirici hangi tedbirleri ve çareleri 
ortaya koymuştur lütfen söyler misiniz? 
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Aile olarak birlikte yaşama arzusunu ve iradesini 
kaybeden bir karı - koca için durup bütçe yapmanın 
ve istikbal kurmanın ne anlamı olabilir? 

Bu kürsüden, muhalif muvafık herkes Devleti
mizin tarihin en kritik ve tehlikeli dönemini geçir
mekte olduğunu ifade etmiştir. Gerçekten vatanın yer 
yer işgal edildiği dönemlerden daha buhranlı ve en
dişeli günler geçirmekteyiz. Çünkü o gün Devlete 
ve vatana kasteden düşmandı. Bugün 'ise bu milletin 
evlatlarından, bir kısmının yabancılaştığını Devlete 
ve yurda âdeta düşman hale geldiğini görmekteyiz. 
O gün o imkânsızlıklar içinde bu milletin çocukları Do-
ğulusuyla, Batılısıyla, Akdenizlisiyle Karadenizlisiy-
le; kadınıyla erkeğiyle; okumuşuyla okumamışıyla 
düşmana karşı Misakı Milli denilen bir mefrûke etra
fında toplanmışlar, çizdikleri Misakı Milli hudutları 
içerisinde Devleti yeniden kuracaklarına, vatanı kur
taracaklarına andiçmişlerdi. Misaki milli; birlikte ya
şama, aynı bayrak altında toplanma, yeni bir Dev
let kurma azmi iradesi ve imanıydı. Bir nevi kont
rat - sosyaldi. Bu misaki ortaya çıkaran en önemli 
muharrik gücün İslâm imanı olduğunda» asla şüphe 
yoktur. İşte onlar bu yeminle devleti yeniden kur
muşlar vatanı kurtarmışlardır. 

Bugün maalesef bunun tamamen aksi bir durum 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tabiri caizse, «Misaki 
Milli» yerine, «infiradi milli, inhitadı milli» mevcut
tur. Çeşitli sebeplerle bölünme, kopma ve ayrılma sevda
larına tutulanlar almış yürümüştür. Anarşi daha çok bun
dan kaynaklanmakta, bu konudaki güçlükler daha 
çok buradan gelmektedir. Bir millet için bundan da
ha büyük talihsizlik düşünmek mümkün değildir. 

Bu Planda bu hastalıkları tedavi edecek herhangi 
bir çare mevcut değildir. Derdini saklayan derman 
bulamaz. Geliniz, milleti birleştiren bağın nereden 
gevşediğini, bu milleti birbirleriyle kaynaştıran maya
nın nerede bozulduğunu tespite birlikte çalışalım. Bu 
konuda asla, asla tereddüte ve ihmale imkân yok
tur. 

Mevlâna'mn meşhur «Şaşı Çırak» hikâyesinde ol
duğu gibi, biri (iki gören şaşılar günden güne daha da 
çoğalırsa, Devletimizin, milletimizin, yurdumuzun ge
leceği, daha da büyük tehlikelerle karşı karşıya gele
cektir. Bunu görmemezlikten gelmek suretiyle işin 
içerisinden çıkamayız, 

Sayın milletvekilleri, huzurunuzda kısaca şunu 
söylemek istiyorum: 

Kalkınma planları, milletlerin hayat şartlarını 
maddi ve manevi alanda yükseltme ve daha iyi bir ge
lecek hazırlama faaliyetlerinin belgeleridir. Planlar 

kalkınmayı gerçekleştirmek maksadıyla yapılmakta
dır. Bu planların başarısı insana ait bütün niteliklerin 
topluma ait bütün kurumların dikkate alınmasına ve 
hedeflerin buna göre tespitine bağlıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Plan insan ta

biatına uygun olduğu kadar, uygulanacak toplumla
rın bünyesine de uygun olmalıdır. Planı, her vücuda 
uyan bir kaftan zannetmek, onu peşinen başarısızlı
ğa mahkûm etmektir. Kalkınma bilgi işi olduğu kadar 
aynı zamanda bir inanç işidir. Müşterek inanç ve de
ğerlerde birleşemeyen milletlerin kalkınmasından söz 
edilemez. Plan ve planlama bir bakıma milletin or
tak değerlerinin, ortak inançlarının ve ortak hedefle
rinin tespitidir. Ortaklık bir inanç ve güven işidir. Bu 
güven ortamı, toplum için en gerekli ihtiyaçtır. İn
sandaki ruh ve inanç, toplumdaki ahlâki ve manevi 
değerler dikkate alınarak hazırlanan planların başarı 
şansı daha yüksektir. Bu sebeplerle planlarda maddi 
kalkınmaya olduğu kadar manevi kalkınmaya da 
önem verilmeli, ikisi arasında sağlam bir denge ku
rulmalıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP, MHP ve MSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
Sayın üyeler, biraz önce Sayın komisyon ve sayın 

Hükümetin süresini tespit ederken bir yanlışlık oldu. 
Düzelterek belirtmek istiyorum: 6 saat 48 dakikası 
vardır efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA METİN 
TÜZÜN (İstanbul) — Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Şahsı adına söz isteyen ikinci sayın 
üye, Sayın Ahmet Sayın'dır. 

Buyurunuz efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Sayın, süreniz 10 dakikadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Huzurunuza memleketimizin, milletimizin kaderi
ni tayin edecek bir mevzuda, inancımı ve düşüncemi 
ifade etmek üzere çıkmış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Sözlerime başlarken belirttiğim gibi, plan diye 
Yüce Meclise takdim edilen ve memleketin kaderini 
tayin edecek olan bu ucubenin plan dışında ne oldu
ğunu tarif etmeye çalışacağım. 

Bizim anladığımız manada plan bir yapının, bir dü
şüncenin, bir fikrin ifadesidir. Amaçta, gayede tahak
kuk ettirilmek istenen fikirde en iyi etüt edilmiş, en 
iyi incelenmiş fikirlerin, yolların ifadesidir. Bir inan-
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cı bir fikri kapsar. Plana baktığımızda maalesef bun
ları görmek mümkün değildir. Bunu da yadırgama
mak gerekir, çünkü; böyle bir Hükümet ancak böy
le bir plan getirebilir. Neden? Çünkü, başta bu Hü
kümetin kuruluş tarzına, yapısına bakalım. Bu Hükü
metin kuruluşu hepinizce malum. Bu Hükümet gizli 
odalarda, istanbul'un malum motel odalarında dev
letin makamları üzerinde pazarlık yapılarak kurul
muştur. Ne pahasına olursa olsun Hükümet olalım 
hesabıyla kurulmuştur. Bu bir ezikliğin, bir başarısız
lığın tezahürüdür. Bu hususta fazla detaya girmek is
temiyorum, bunu da sizler ve bütün kamuoyu bil
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, hal böyle iken bu Hükü
metten ne bekleyebilirsiniz? Her şey ortada, her şey 
allak bullak olmuş, memleketin en büyük meselesi 
anarşi dev boyutlara ulaşmış, herkes sokağa çıkma
ya korkuyor, memlekette kan gövdeyi götürüyor. 

Nerede anaların gözyaşlarını dindirecek olan Hü
kümet? Nerede anarşiyi bir günde önleyecek Hükü
met? 

Memlekette pahalılık başını almış gidiyor. Fakir 
fukara, memur, esnaf, işçi cayır cayır yanıyor. Nere
de ucuzluk vadedenler? Nerede «bu zamlar halka in
tikal etmez» diyenler? Gitsinler vatandaşın huzuru
na, görsünler benim esnafımı, köylümü, işçimi; «Bu
gün siftah edemedim» diye kepeneklerini kapatan 
bakırcı, demirci, kalaycı, kendi tabirleriyle emekçi 
esnafımı. 

«Taban fiyatlarından herkes memnundur» diyen
ler köylüme gitsinler, görsünler onun inim inim in
lediğini. O sıcak güneşin alnında çatlak, yarık elle
riyle arpa yolan, bir lokma bir hırkaya rıza gösteren 
kadirşinas, vefakâr, asil köylümü görsünler. Sürülen, 
kıyılan, atılan işçi ve memurları görsünler. 

Bugün Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığında 
yapılan zulüm, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş
tir. Kup adındaki köylüyü uyutma projesinde çalış
tıracağız diye bilhassa Adalet Partili işçiler, bu kış 
gününde yurdundan yuvasından edilmekte ve istifa
ya zorlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz seçim bölgelerin
den yeni döndük, hepimiz vatandaşı dinledik, dert
leştik, benim asil vatandaşıma, kadirşinas vatandaşı
ma «Nasılsınız, iyi misiniz?» diye sorduğumuz zaman 
o asil insan şöyle diyor, «Bey, bey, biz iyiyiz, kaderi
mize razıyız, sen bize bakma, biz iyi, kötü olup gi
diyoruz.» Siz memleketi kurtarın. Nedir bu anarşi, 
nedir bu huzursuzluk, nedir bu memleketin hali?» di

ye soruyor. Vatandaş bu Hükümete inanmıyor, iti
mat etmiyor. 

Sizler de kalkıp hâlâ hayal içinde memleketi gül
lük güllistanlık göstermeye çalışıyorsunuz. O devirler 
çoktan geçti. Bırakalım hayalleri, yalanları, kendimi
zin dahi inanmadığımız şeylere başkalarını inandır
maya çalışmayalım. Bunların hepsi birer gerçektir; 
silemezsiniz, atamazsınız. 

Yandaşlarınız, taraflarınız, TRT'niz, BtSK'iniz, 
bütün «DER»'lerinizle ne yaparsanız yapınız hakika
ti silemezsiniz, güneşi balçıkla sıvayamazsınız. 

Artık Türk Milleti uyanmıştır; kim nedir, neyi 
yapıyor, memleketi nereye götürmek istiyor; bunu bil
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunları niçin söylü
yorum? Planı getirenleri tarif etmek için söylüyorum. 
Şimdi sizlere soruyorum, tüm bunlara muhatap olan
ların, bunları yapanların getirdikleri, plan dedikleri 
şey nedir, bu gerçeğin, bu topluluğun kuruluşu ile, 
yapısı ile, tatbikatı ve mahsulü ile getirdikleri ne ola
bilir? Bence sadece bir hiç. Bu Plana Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarım da inanmamaktadırlar. Bi
lemiyorum; ama bu Plan, onların inançlarını ve dü
şüncelerini de kapsamamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu gerçeklerin ışığı al
tında gelin bir inancın ifadesi olmayan, - bir hayalin 
ki, aslında bu da fazla; çünkü hayaller de gerçek
leşebilir - laf olsun diye getirilen, tatbik imkânı olma
yan, boş bir metni plan diye kabul etmeyelim. 

Bizler milletvekilleri olarak bu çatının altına niye 
geldik, niye yemin ettik? İnanmadığımız, kabul etme
diğimiz şeylere evet demeye mı geldik, yoksa alet ol
maya mı geldik? 

Ben, inançları en ulvi, en kutsal birer mefkure ola
rak kabul ediyorum. Gelin bu metni plan olarak ka
bul etmeyelim. Aksi halde ruzi mahşere kadar he
pimiz yanarız; çünkü üzerimizde tüyü bitmemiş ye
timlerin, 40 milyonun hakkı var. 

Muhterem milletvekilleri, ben plan müzakereleri
ni eksiksiz takip eden bir arkadaşınızım. Planın bi
rinci günkü müzakeresinde iktidar partisi, Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Sözcüsünün Planın takdimi 
paralelinde yaptığı konuşmaya, şahsım adına çok 
üzüldüm. Cumhuriyet Halk Partisinin eski alışkanlı
ğından, muhalefet alışkanlığından kurtulamayacağını 
bir kere daha gördüm. Partiler adına grup sözcüleri 
ciddi, samimi, gerçekçi dille rakamları, hedefleri gös
tererek planın ne olduğunu, ne olması lazım geldiği
ni ifade ediyorlar; Cumhuriyet Halk Partisinin Grup 
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Sözcüsü de işe Yahya ile başlıyor. Ne alakası var; 
Adalet Partisi Grupu ile Yahya'nın ne alakası var? 
Benim anladığıma göre, Cumhuriyet Halk Partisi gü
cünü Yahya'dan alıyor galiba. Acaba, Yahya bitince 
gücünüzü nereden alacaksınız, onu bilemiyorum. 

Aslında bunları buraya getirmek bir ezikliğin ifa
desidir. Size baksak, sizin zihniyetinizde olsak, bu kı
sa sürede içinizde ne Yahyalar var, onu çok rahat ko
nuşuruz. İşte Maliye Bakanınızın kardeşi Ali Hikmet 
Müezzinoğlu. Bu hususta biz' de çok şeyler söyleriz; 
fakat bunların yeri burası değil. Devletin bağımsız 
mahkemeleri, yargı organları var, görev başındadır, 
onlara itimadımız ve saygımız vardır. 

BAŞKAN — Konu üzerinde devam ediniz efen
dim. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, ben bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini 
bir türlü anlayamıyorum; Sayın Başbakan, sulhtan, 
sükûndan, partilerarası diyalogtan, barıştan bahsedi
yor. Hükümet kuruyor, hemen akabinde, bir önceki 
Hükümetin, yani muhalefetin barışacağı Hükümetin 

icraatına «enkaz» diyor* ona «faşist» diyor, «eli kan
lı» diyor. Hadi gelin siz de bunu anlayın bakalım. 
Siz gelin bana her şeyi söyleyin, arkasından «gelin 
barışalım» deyin ve gidin kamuoyuna, «ben barış is
tiyorum, elimi uzatıyorum, ama kabul etmiyorlar» 
deyin. 

Sayın Hocamın tabiriyle, «A mübarek, alemin en 
büyüğü, en üstünü sen misin?» Kusura bakmayın, 
ama bunun manasını anlamak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, plan denilen bu metin üze
rine değerli sözcüler gerekli bilimsel tenkitleri yap
tılar. Ben huzurunuzda planın esası olan düşünce ve 
inancın temsilcilerini tanıtmaya çalıştım ki, esas 
odur. Bu yapıdaki bir Hükümet ve bu düşüncenin 
temsilcilerinin tezahürü ve ifadesi ancak bu olabilir. 

Allah memleketimizin ve milletimizin yardımcısı 
olsun. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sayın. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üze
rindeki görüşmelerin gelecek birleşime ertelenmesine 
dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Bir danışma kurulu önerisi vardır, 

Danışma Kurulu Önerisi 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki 
görüşmelerin, dördüncü turdaki kişisel konuşmalar
dan sonra yarınki Birleşime ertelenmesi önerilmiş
tir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili 

Altan Öymen 
Milli Selâmet Partisi 

Grup Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre 

Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili 

Esat Kıratlıoğlu 
Milliyetçi Hareket Partisi 

Grup Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

Alınan karar gereğince, Plan üzerindeki görüş
melere, kaldığımız yerden devam etmek için 26 Ka
sım 1978 Pazar günü saat 14,00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 19.(M) 

.v— 
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